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Ten geleide 
 
Na de geschiedenis van de Families Krout en Leenders is de Kroniek van de Familie 
Leenders-Krout, na 1914, een logisch gevolg. Hiervan kon ik, dank zij verhalen van mijn 
ouders en oudere broers en zussen, aangevuld met eigen ervaringen, een breder beeld 
schetsen. 
 
Daarmee pretendeer ik geenszins volledig te zijn. Mijn enige opzet is om feiten en gebeur-
tenissen weer te geven, voor zover die mij bekend zijn; hetzij door bronnenonderzoek of 
verslaggeving van anderen, hetzij uit eigen, persoonlijke waarneming. 
 
Hoewel mijn streven gericht is op een waarheidsgetrouwe geschiedschrijving kan ik daar-
voor alleen instaan voor zover het eigen waarneming en genealogisch onderzoek betreft. 
Voor het waarheidsgehalte van mijn overige bronnen ben ik afhankelijk van wat anderen in 
het verleden hebben vergaard. Met speculaties heb ik mij niet bezig gehouden. 
 
Verder heb ik mij beperkt tot het gebeurde tussen 1914, het jaar, waarin mijn ouders Frans 
en Trautchen trouwden en 1960, toen mijn vader stierf. De tijd daarvóór en daarna vat ik 
kort samen in een proloog en een epiloog. 
 
Dank aan mijn broer Emil voor het verstrekken van heel  wat foto- en feitenmateriaal. 
Mijn neef Frans Cupedo alsook Leo Junggeburt wil ik danken voor het eindredigeren van 
deze Kroniek, wat duidelijkheid en leesbaarheid ervan ten goede is gekomen. 
 
Verklaring van de foto’s (waar nodig) vindt u achteraan. 
 
Vaals, september 2012 
  
© Ger Leenders. 
gerleenders@tele2.nl   
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1. PROLOOG 

 
Frans Leenders 
François Hubert Renier Leenders  werd als vierde van negen kinderen in Meerssen gebo-
ren op 3 november 1885. Zijn ouders waren Jan Willem en Maria Hubertina Aldegonda 
Leenders-Van den Rijdt. Aan de Volderstraat in Meerssen, op de boerderij van zijn ou-
ders, groeide hij op, samen met zijn broers en zussen. 
Over de jonge jaren van Frans Leenders is weinig bekend. Vanaf zijn prille jeugd was hij 
gefascineerd door alles wat met slachten te maken had. En geslacht werd er regelmatig 
op de boerderij. Het stond bij hem dan ook van jongs af aan vast, dat hij slager zou wor-
den. Maar zijn ouders - en met name zijn moeder -  hadden andere plannen met hem: 
evenals zijn broers zou hij gaan “studeren”. In die tijd en in zijn geval betekende dat, dat 
hij naar de Normaalschool (voorloper van de latere Kweekschool voor Onderwijzers) aan 
de Grote Gracht in Maastricht gestuurd werd. Daar volgde hij met tegenzin de opleiding tot 
onderwijzer, tot hij op een gegeven ogenblik zei, dat hij er geen zin meer in had en toch 
slager wilde worden. Zijn ouders zagen daar echter geen brood in en dus kwam Frans te-
rug op de boerderij. 

Voor weinig dingen 
was hij bang, behalve 
voor onweer. Hij had 
namelijk als jonge 
man iets beleefd, dat 
een onuitwisbare in-
druk op hem had ge-
maakt. Op zekere 
dag was hij met een 
span paarden op het 
veld aan het ploegen, 
toen er een vreselijk 
onweer losbarstte. 
Aangezien hij bij de 
paarden moest blij-
ven, om die letterlijk 
in toom te houden, 
had hij geen gele-
genheid om onder  

             Jan Willem Leenders achter de ploeg (ca. 1905)                een groepje bomen 
vlakbij te gaan schuilen. Een jongen, die op weg van school naar huis was, deed dat wel 
en werd door de bliksem getroffen, toen die insloeg in een van de bomen. Hij was op slag 
dood. Frans heeft hem, toen het onweer voorbij was, op de kruiwagen geladen die op het 
veld stond en hem naar zijn ouderlijk huis vervoerd. Sindsdien was hij als de dood voor 
onweer. 
 
Van boerenzoon tot ondernemer 
Drie dodelijke ongevallen op rij zouden zijn verdere leven grotendeels bepalen. 
1. Eerst overleed zijn moeder aan de gevolgen van een bizar ongeluk. Zij stond namelijk 
boven op een ladder om bundels hooi van de hooiwagen naar de hooizolder over te laden, 
toen haar man met paard en wagen van het veld kwam en het erf opreed. Daarbij raakte 
de wagen de ladder, die omviel. Zijn moeder viel van de ladder en liep daarbij verschillen-
de botbreuken en inwendige kwetsuren op. Zij werd nog wel naar het ziekenhuis in Maas- 
tricht vervoerd, maar overleed daar uiteindelijk aan de gevolgen van haar val op 11 maart 
1910. 
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Na het overlijden van zijn moeder hield Frans de boerderij voor gezien en ging in de leer 
bij slager Corres, die een aankomende slagersgezel zocht, in de Tentstraat nr. 20 in 
Vaals, waar later slagerij Reinartz gevestigd was. Na enkele jaren had hij het vak daar on-
der de knie en was klaar was om zich zelfstandig te vestigen. 
 
Nu wilde het toeval, dat Hendrik Recko, die in de Seffenterstraat nr.1 in Vaals sinds 1892 
een varkensslagerij had, op zoek was naar een compagnon. Zijn vrouw, die mee in de 
winkel stond, was gestorven en nu stond Recko er alleen voor. Frans voelde wel iets voor 
dat compagnonschap, op voorwaarde dat de zaak zou worden uitgebouwd tot een vol-
waardige slagerij, waar ook koeien, kalveren en schapen geslacht zouden worden. Verder 
moest de zaak gemoderniseerd en, als eerste in Vaals, geëlektrificeerd worden. Recko  
vond alles best: hij bleef de eigenaar en de rest liet hij aan zijn jongere compagnon over. 
En zo geschiedde. 
 
Het was een nieuwtje voor die tijd, dat het vlees nu machinaal verwerkt kon worden tot 
gehakt, worstmassa en dergelijke, door middel van een grote stationaire elektromotor in 
de worstkeuken, die via poelies en leren drijfriemen de vleesmolen en cuttermachine aan-
dreef. 
De nieuwe zaak liep al gauw als een trein, mede door het vakmanschap van de eigenaars 
en de gunstige tijd, zo vlak voor de Eerste Wereldoorlog, en door de groeiende klandizie, 
ook vanuit het naburige Aken. 
 
2. Inmiddels was Jan Willem Leenders, die het fatale ongeluk van zijn vrouw, dat hij mede 
veroorzaakt had, nooit meer te boven gekomen was, op 1 juli 1913 ten gevolge van een 
verkeersongeval overleden. Niet ver van zijn huis werd hij, volgens het verhaal van mijn 
vader, aangereden door de notaris, die de toen nog enige auto van het dorp bezat. En 
daarmee werd hij het eerste dodelijke verkeersslachtoffer in Limburg. 
Aangezien geen van de kinderen Leenders het boerenbedrijf in Meerssen wilde voortzet-
ten werd de boerderij met bijbehorende grond verkocht. De opbrengst daarvan werd onder 
de kinderen verdeeld. 
 
3. Een jaar later, op 8 juli 1914, viel Hendrik Recko van een hoge trap op de binnenplaats 
van zijn slagerij in Vaals naar beneden en brak zijn nek. Daar hij kinderloos was en geen 
opvolger had werd de zaak te koop aangeboden.  
Met zijn deel van de erfenis kocht Frans op 6 oktober 1914 de zaak aan de Seffenterstraat 
nr. 1. 
 
Trautchen Krout 
Gertrud Hubertina Krout  werd op 24 januari 1894 te Laurensberg bij Aken geboren op 
Schloss Rahe, als vierde van de acht kinderen van Alphons Bernard Krout en Hubertina 
Olivier. Haar vader, die tot 1898 rentmeester op Schloss Rahe was, verhuisde in dat jaar 
met  zijn gezin naar de gemeente Vaals. Daar kocht hij een flinke lap grond aan de Gem-
menicherweg, waarop hij een groot huis liet bouwen voor zich en zijn gezin. 
 
Ook over de jeugd van Trautchen Krout is nauwelijks iets bekend. Na haar schoolopleiding 
bij de Zusters in klooster Bloemendal begon zij aan een opleiding tot coupeuse bij haar 
tante Nella Fanchamps-Olivier. Die had een naai-atelier aan de Maastrichterlaan 26  in 
Vaals (waar tegenwoordig ijssalon Italia gevestigd is); op een steenworp afstand van het 
pand aan de Seffenterstraat nr. 1, waar Frans Leenders met een compagnon een slagerij 
had. 
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Van winkelmeisje tot ondernemersvrouw  
Al in een vroeg stadium hadden Recko en Frans behoefte aan personeel. Als winkelmeisje 
diende zich Trautchen Krout aan, een meisje uit Vaals, dat vlakbij als aankomend naai-
stertje werkte. 
Of het nu kwam door de betere verdienstmogelijkheden of door de aantrekkelijkheid van 
de jonge slager, dat zij bij hen in dienst trad, is onbekend. Hoe dan ook: na verloop van tijd 
raakte het stel verliefd op elkaar en Frans toog, zoals in die tijd te doen gebruikelijk, naar 
de Gemmenicherweg om aan Trautchens vader de hand van zijn dochter te vragen. Die 
hand kreeg hij, zij het onder strikte voorwaarden, want wat zeden en moraal betreft stelde 
vader Alphons Krout hoge eisen aan zijn kinderen. In dit geval hield dat in, dat Trautchen 
alleen overdag en alleen tijdens werktijden met haar Frans onder één dak mocht verblij-
ven. En Frans kreeg permissie om eens per week, op zondagavond, zijn Trautchen thuis 
te komen bezoeken, waarbij het paar dan in de huiskamer bijeen zat, uiteraard in het bij-
zijn van haar vader en moeder. Verder vond vader Krout dat het stel dan maar zo spoedig 
mogelijk moest trouwen: de beste oplossing voor iedereen. 
 
Over die zondagavondlijke bezoekjes moet ik beslist de volgende anekdote vertellen. Als 
mijn moeder met dit verhaal op de proppen kwam glommen haar ogen nog steeds van de 
pret, ook al speelde een en ander tientallen jaren geleden. 
Om aan te geven, dat het zondagse bezoekuur voor Frans ten einde liep, stond vader 
Krout op, pakte de wateremmer en zonodig de petroleumlamp (stromend water hadden ze 
nog niet in die tijd, evenmin als elektrisch licht!) en ging naar de binnenplaats om daar een 
emmer water te pompen voor het was- en koffiewater voor de volgende ochtend. Deze 
routine werd als regel besloten met een laatste plasje alvorens naar bed te gaan: een toi-
let in huis was toen nog een ongekende luxe. De twee “toiletten” voor het hele huis be-
vonden zich in een “huisje”, eveneens op de binnenplaats en bestonden slechts uit een 
zitting van planken met een gat erin; anders niets. Dus ook geen waterspoeling, licht of 
verwarming! 
Om toch nog enkele ogenblikken ongestoord met elkaar te hebben voor een vluchtige kus 
of omhelzing bood Trautchen even voor het dreigende “sluitingsuur” aan alvast een em-
mer water te halen. Frans nam dan afscheid en ging meteen mee naar buiten, zogenaamd 
om water te pompen. Op zekere avond duurde de gebruikelijke afscheidskus wat langer 
dan normaal ofwel de twee gelieven waren de tijd vergeten, maar plotseling hoorden ze 
een deur dichtslaan en geschuifel in de gang! 
In minder dan geen tijd was Frans bij het tuinhekje en dook pal ernaast achter de mei-
doornhaag, die de tuin van de binnenplaats scheidde. Hij hoorde de boze stem van zijn 
schoonvader in spé, die zijn dochter naar binnen stuurde. Toen hoorde hij voetstappen die 
zijn kant opkwamen. Hij bukte nog dieper en hield zich muisstil. Wat hij echter niet wist 
was, dat de plek naast het tuinhekje op de binnenplaats uitgerekend de plaats was, waar 
vader Krout, staande voor de meidoornhaag, zijn laatste plasje van de dag placht te ple-
gen! 
En zo onderging Frans gelaten wat mijn moeder later proestend van het lachen noemde: 
alle zegen komt van boven! 
 
Door het dodelijk ongeluk van Recko op 8 juli 1914, het uitbreken van de Eerste Wereld-
oorlog nog geen twee maanden later en de overname van de zaak door Frans begin okto-
ber kwam alles in een stroomversnelling. 
 
De huwelijksdatum van Frans en Trautchen werd vastgesteld op 24 november 1914. 
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2. 1914 – 1940 
 

Het werd een mooi feest, die bruiloft van Frans Leenders en Trautchen Krout. Het burger-
lijk huwelijk werd op 19 november 1914 in het nieuwe gemeentehuis van Vaals aan het 
Wilhelminaplein gesloten; het kerkelijk huwelijk vijf dagen later in de Sint Pauluskerk aan 
de Kerkstraat. 
Het bruiloftsfeest werd gehouden bij een vriend van de bruidegom, in Hotel-Restaurant 
Geller aan het Wilhelminaplein, op een steenworp afstand van het woonhuis en slagerij 
Leenders. De trouwfoto (zie titelpagina) werd in de tuin van het restaurant genomen. 

 
Ups en downs  
Het waren moeilijke 
en onzekere tijden, 
waarin het jonge stel 
van start ging. Enkele 
maanden tevoren 
was de Eerste We-
reldoorlog uitgebro-
ken, wat met name 
voor Vaals, van 
oudsher georiënteerd 
op Aken, zorgelijke 
gevolgen had. De 
grenzen met zowel 
Duitsland als België 
waren gesloten en 
dat betekende verre- 

         Restaurant Geller aan het Wilhelminaplein (ca. 1920)           gaande isolatie van 
Vaals, vooral in economisch opzicht. Voor de slagerij, op zo’n 50 meter van de Duitse 
grens gelegen en tot dan toe voor een  niet gering deel afhankelijk van Duitse klandizie, 
brak een moeilijke tijd aan. Naarmate de oorlog echter vorderde en de voedselnood aan 
Duitse zijde nijpender werd, werd het grensverkeer met Aken oogluikend toegestaan; me-
de doordat in Aken Vaalser werkkrachten broodnodig waren in verband met de militaire 
dienstplicht in Duitsland. Later werd het grensverkeer zelfs verruimd, zodat de Duitse 
klandizie weer toenam. En na het einde van de oorlog in 1918 was het hek helemaal van 
de dam en kwamen de inwoners van Aken, waar toen gebrek was aan alles, in groten ge-
tale naar Vaals om er hun inkopen te doen. Er waren toen zo’n tiental slagerijen in Vaals, 
waarvan de “Eerste Electrische Rund- Kalfs- en Varkensslagerij van Vaals Frans Leen-
ders-Krout” nog steeds de enige elektrische en – mede daardoor – ook de grootste was, 
met de meeste omzet.  
Hoe kwam dat? Door de excentrische ligging van Vaals was deze plaats tot 1925 niet 
aangesloten op het Nederlandse elektriciteitsnet, zoals dat voor de watervoorziening nog 
steeds geldt: Vaals krijgt zijn drinkwater ook nu nog uit de stuwmeren van de Eifel. Aange-
zien de gemeente in die tijd een eigen gasfabriek bezat, waarop de straatverlichting aan-
gesloten was en die de inwoners van gas voor verlichting en verwarming voorzag, hield de 
gemeente Vaals het doortrekken van het elektriciteitsnet naar Vaals tegen, omdat de gas-
fabriek anders niet meer rendabel zou zijn. Gezien het feit echter, dat slagerij Leenders 
aan de Seffenterstraat lag, vlak bij de Duitse grens, kon men via de tuinen aan de achter-
zijde van het pand vrij simpel met een elektriciteitskabel aansluiten aan het Duitse net. En 
daarvan maakte slagerij Leenders, evenals trouwens enkele andere ondernemers en par-
ticulieren, dankbaar gebruik. Want het is duidelijk dat je met elektrisch aangedreven ma-
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chines veel meer vlees kunt verwerken dan wanneer alles handmatig moet gebeuren. Zo-
doende liep het aantal geslachte varkens in het begin van de twintiger jaren op tot wel 30 
per week. Daarbij kwamen nog de nodige runderen en kalveren. 
Ook wat betreft de toepassing van moderne media gaf Frans blijk bij de tijd te zijn: toen in 
1919 de Vaalser Anzeiger (voorloper van het Vaalser Weekblad) verscheen, was hij een 
van de eerste en trouwste adverteerders. 
 
In die tijd was de Duitse Mark het meest 
gangbare betaalmiddel in Vaals, vanwege 
de economische afhankelijkheid van Aken. 
De inkomsten in de winkels waren dan ook 
voor het overgrote deel in die valuta. Mijn 
vader maakte zich daar wel eens zorgen 
over, maar die werden door de directeur van 
de Middenstandsbank in Vaals, waarbij hij te 
rade ging, weggewimpeld met de opmerking 
dat die Mark, door de grote behoeften van 
Duitsland na de oorlog, geen gevaar liep. 
Dus bleven de Marken maar binnenstromen, 
totdat Duitsland in 1923 vanwege de enor-
me herstelbetalingen financieel totaal aan 
de grond zat en er in sneltreinvaart een hy-
perinflatie plaats vond, die de wereld nog 
nooit gekend had. Binnen enkele dagen wa-
ren de 60.000 Mark, die mijn ouders inmid-
dels met hard werken hadden vergaard, als 
het ware verdampt; waardeloos, terwijl je 
van dat kapitaal voordien nog met gemak 
acht huizen had kunnen kopen. In de huidi-
ge valuta zouden dat zeker enkele miljoenen 
Euro’s geweest zijn! Er zat niets anders op 
dan uithuilen en opnieuw beginnen. 
                                                                                        Vaalser Anzeiger (1920)                                                 
Gelukkig had slagerij Leenders inmiddels een reputatie als kwaliteitszaak opgebouwd en 
was leverancier van hotels en restaurants in de verre omtrek. Zodoende lukte het de fi-
nanciële klap te boven te komen en het bedrijf verder uit te bouwen. Een verbazingwek-
kende krachttoer, als men bedenkt, dat dit gebeurde in een van de meest rampzalige peri-
odes voor een Vaalser ondernemer: twee wereldoorlogen, waardoor de Akense klandizie 
grotendeels wegviel en het vlees alleen maar mondjesmaat en gerantsoeneerd verkrijg-
baar was; de hyperinflatie in Duitsland in 1923 en ten slotte de crisisjaren na de beurs-
krach van 1929, waardoor het bestedingspatroon van de gewone man drastisch beperkt 
werd. Geen wonder dus, dat van de 16 slagerijen, die in 1903 in Vaals bestonden, er ruim 
20 jaar later, in 1924, nog maar de helft over waren. 
En tussen al die bedrijven door kregen Frans en Trautchen Leenders ook nog 11 kinde-
ren, die van dat ene inkomen (en zonder kinderbijslag!) grootgebracht moesten worden. 
 
Waarom zoveel aandacht voor een slagerij in een familiekroniek? 
Omdat deze zaak in het leven van vrijwel alle gezinsleden tijdens een langere of kortere 
periode een cruciale rol heeft gespeeld en hun leven en toekomst vaak grotendeels heeft 
bepaald. En dit was naar mijn mening vrijwel zeker het geheim van het succes van dit fa-
miliebedrijf, waarvoor ieder van de leden zich zonder voorbehoud inzette, als en zover dat  



8 
 

nodig was. Met name voor de oude-
ren gold dat met een vanzelfspre-
kendheid, die hun verbondenheid met 
de zaak en hun verantwoordelijk-
heidsbesef manifesteerde. Het was 
een gesloten economische eenheid, 
waar elk gezinslid op zijn manier bij-
droeg aan de instandhouding en de 
groei van het bedrijf, waarvan hij af-
hankelijk was. De zaak was dan ook 
een constante factor in het leven van 
alledag, zoals dat met het gezinsle-
ven, de kerk en de school ook het 
geval was.                                    
              
                                                                                   Vaalser Anzeiger (1924)                                                                                                                 
Wonen en werken                                                    
Binnen één pand waren winkel, woonhuis en slachterij met stallen ondergebracht. Een 
complexe situatie! Hoe zag zo’n zaak annex woonhuis er uit in die tijd? 

Naast de winkel had je een brede poort, die tus-
sen twee hoge muren toegang gaf tot een bin-
nenplaats, de zogenaamde hof: zo’n 4 meter 
breed en zeker 12 meter diep.  
Achter een dubbele schuifdeur kwam dan de 
slachterij, compleet met broeiketel voor de var-
kens, zware werktafel en rookkast, twee stallen 
en de worstkeuken. Hierin bevond zich de 
koel/spoelbak, de grote kookketel voor worsten 
en hammen en de vulbus voor het vullen van de 
worsten. In de cuttermachine werd  het vlees, 
gemengd met kruiden en andere ingrediënten, 
fijngehakt tot worstdeeg. Daarnaast stond de 
vleeswolf, waarin de grote brokken vlees tot ge-
hakt gemalen werden. 
Boven dit gehele slachterijcomplex bevond zich 
een grote zolder, die vanaf de hof met een 
groene houten trap te bereiken was; dezelfde 
trap, die de vorige eigenaar Hendrik Recko fa-
taal geworden was. Die zolder werd gebruikt als 
opslagplaats voor brandhout, pakpapier en pa-
pieren zakken, beukenhoutkrullen voor de rook-
kast en verder nog twee grote duivenhokken, 
want Frans was een fervent postduivenliefheb-
ber. 
Vanaf de hof kwam je in een halletje, dat toe-
gang gaf tot de woonkamer, kelder, bovenver-
dieping en keuken. 
De kelderruimte bestond uit een huishoudkel-               

                  Plattegrond parterre              der(tje), een pekel- en een kolenkelder.         
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In de pekelkelder bevonden zich een vijftal cementen bakken, waarin de hammen en an-
dere vleessoorten in een sterke zoutoplossing een tijdlang gepekeld werden. Ook in de 
kolenkelder waren een drietal grote gemetselde bakken. Daarin werd antraciet (de beste 
kwaliteit steenkool) voor de haard opgeslagen en verder briketten (blokken geperst kolen-
gruis) en slik (of Schlamm: een dikke brij, bestaande uit kolengruis vermengd met water). 
Deze laatste 2 residuen van de steenkoolproductie waren verreweg het goedkoopst en 
werden voor het stoken van het kolenfornuis in de keuken gebruikt. Verder bevonden zich 
in die kelder nog twee grote getimmerde aardappelkisten van een paar kubieke meter elk, 
met daarboven de nodige opslagrekken voor appels, peren en de wijnvoorraad.  
In de keuken van zowat 8 bij 4 meter stond een groot kolenfornuis met daarnaast nog een 
gasfornuis. Daarboven waren aan het plafond over de hele lengte rekken aangebracht, 
waaraan de cervelaatworsten en rauwe hammen te drogen hingen. Twee grote tafels 
aaneen met een lange bank langs de muur en de nodige stoelen verschaften plaats aan 
10 tot 12 personen. Een aanrecht en keukenkast completeerden het geheel.  
 
Via een verbindingsgang met garderobe 
kwam je dan in de woonkamer, die nog rui-
mer was dan de keuken. Het interieur be-
stond uit een grote uittrektafel met stoelen, 
zithoek, bureau, piano, porseleinkast en een 
grote stalen brandkast. In een hoek stond 
een grote groene vulkachel, een zoge-
naamde “Dauerbrenner”. Die werd in de 
winter, ’s avonds voor het slapengaan, ge-
vuld met een laag kolen, waardoor de ka-
chel tot de volgende morgen bleef door-
smeulen en het niet al te koud werd. Want 
met het kolenfornuis in de keuken waren dat 
de twee enige verwarmingselementen in 
huis. Bij stevige vrieskou zaten er op de 
slaapkamerramen op zolder grote ijsbloe-
men en was het water in de lampetkan 
(voorloper van de vaste wastafel) bevro-
ren.Voor die koude winternachten lag er 
altijd een aantal bakstenen in de bakoven 
van het fornuis in de keuken. Als wij dan 
naar bed gingen wikkelde mijn moeder voor 
ieder van ons zo’n steen in een handdoek, 
die vervolgens in ons bed gelegd werd. Zo-
doende kwam je tenminste niet in een ijskoud             Frans en Trautchen (1925) 
bed terecht. 
De woonkamer bevond zich achter de winkel, met toonbank en snijplank, weegschalen en 
kassa, hakblok en snijmachine. De koelcel was toegankelijk vanuit de winkel en werd aan-
vankelijk gekoeld met grote staven ijs, die eens per week vanuit de ijsfabriek Schiffers, 
onderaan de Bergstraat, aangeleverd werden. Midden dertiger jaren werd dit systeem ver-
vangen door een elektrisch koelaggregaat. 
Op de bovenverdieping waren vier slaapkamers voor de gezinsleden, alle met een of twee 
dubbele bedden, want zowel de jongens als de meisjes sliepen als regel met z’n tweeën in 
één bed. We hadden ook al een badkamer, met vaste wastafel, ligbad en geiser: een on-
gekende luxe in die tijd.Op zolder bevonden zich nog drie slaapkamers: een voor het in-
wonend vrouwelijk- , een voor het mannelijk personeel, een voor mijn oudste broers. 
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De werkweek  
Deze begon in feite al op zondagavond. Dan werd de grote koperen wasketel gestookt, 
waarin al het wasgoed van de hele week gekookt werd, om op maandagmorgen gewas-
sen te worden. Dat wassen werd handmatig op grote geribbelde wasborden gedaan, zo-
wel ’s zomers als ’s winters buiten op de hof, naast de wasketel. Dat duurde zo voort, tot 
eind twintiger jaren de elektrische wasmachine op de markt verscheen. Zonder lang dralen 
schafte mijn vader, die steeds blijk had gegeven met zijn tijd mee te gaan, zo’n machine 
aan: een Miele, bestaande uit een grote ronde kuip, waarin een kruis met houten uitsteek-
sels naar onder, aangedreven door een elektromotor, het wasgoed langs de geribbelde 
houten wand heen en weer slingerde. Er bovenop bevond zich een elektrische wringer. 
 
Dat die nieuwerwetse elektrische machines niet van gevaar ontbloot waren, blijkt uit het 
volgende voorval. Op zo’n maandagmorgen in de jaren dertig was Käthe Bosten,een van 
de keuken- en kindermeisjes van die tijd, bezig met het gespoelde goed door de wringer te 
halen, toen zij per ongeluk met haar hand tussen de rollen van de wringer terecht kwam. 
Verlamd door schrik en pijn kon zij alleen maar gillen. Jacob Langohr, onze langjarige eer-
ste gezel in die tijd, was net bezig in de slachterij vlakbij. Met één sprong was hij bij haar 
en sloeg op de veiligheidspal, boven op de wringer, waardoor de rollen uiteen weken. Net 
op tijd, want Käthe zat met haar arm tot bijna aan de oksel tussen de rollen. Als Jacob niet 
zo alert geweest was zou haar arm vrijwel zeker afgerukt zijn, want er stond een enorme 
kracht op die rollen. Met haar arm, die al snel helemaal blauw werd van de vele bloeduit-
stortingen, in een bak met ijswater werd de komst van de dokter afgewacht. Die consta-
teerde, dat er niets gebroken was. Met haar arm twee weken in een mitella liep het avon-
tuur voor haar gelukkig nog met een sisser af. 

Na de was werd het goed 
in grote zinken teilen uit-
gespoeld en door de wrin-
ger gehaald. Vervolgens 
werd het, al naar gelang 
weer en jaargetijde, op de 
grote huiszolder te drogen 
gehangen ofwel in grote 
wasmanden gepakt en 
naar de huisweide, zo’n 
honderd meter verderop in 
de straat, gebracht en 
daar aan de waslijnen op-
gehangen. De volgende 
dag werd het droge was-
goed gevouwen, gestre-
ken of gemangeld en op-            

   Echtpaar Leenders (2e en 4e v.l.) met personeel (1924)       geruimd. 
Maar vooraleer er gewassen werd op maandagmorgen werd eerst het slachtvee voor die 
week aangeleverd. Met speciale vrachtwagens werden de geselecteerde runderen, kalve-
ren en varkens bij de boeren in de omgeving opgehaald en via de hof de stallen in gedre-
ven, waarna de schuifdeuren dicht gingen en het slachten begon. Eerst kwamen de var-
kens aan de beurt, dan de kalveren, vervolgens de runderen. Een voor een werden de 
varkens uit de stal gehaald en met een stuk touw om een poot aan een ring onder aan de 
muur vastgelegd. Dan werd er met een grote houten hamer een pin van voren de kop in-
geslagen, waardoor ze acuut verdoofd waren. (Later gebeurde dit uiteraard op een dier-
vriendelijker manier.) Daarna werd met een vlijmscherp mes de keel doorgesneden. Het 
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bloed werd opgevangen om er later bloedworst en andere worstsoorten van te maken. 
Vervolgens werd het geslachte dier door twee man in de broeiketel gehesen: een grote 
ketel gevuld met kokend heet water, waardoor de haren loslieten en met een schraper en 
een scherp mes konden worden afgekrabd. Met een gasbrander werden de laatste haar-
resten afgebrand, waarna het beest met de achterpoten aan twee grote haken aan de 
muur werd opgehangen om vervolgens van boven tot onder opengesneden te worden 
teneinde de ingewanden te kunnen verwijderen. Terwijl een van de mannen daarmee be-
zig was haalde een ander alvast het volgende varken uit de stal om het slachtklaar te ma-
ken.  
Na de varkens kwamen de kalveren en een of meer runderen aan de beurt. Deze beesten 
werden na het slachten opgetakeld om ze zodoende makkelijker te kunnen villen (het vel 
afstropen) en verder te verwerken. Een en ander duurde, al naar gelang het aantal te 
slachten beesten, vaak tot diep in de nacht. Van een 36-urige werkweek of ARBO-wet had 
nog nooit iemand gehoord; zeker niet in die branche. 
De dinsdag werd als regel gebruikt voor het zogenaamde “stukkeren”: de geslachte dieren 
werden in grote en kleinere stukken gehakt, gezaagd of gesneden, ter verdere verwerking. 
Tevens werden dan de varkensdarmen gesorteerd, gespoeld, binnenste buiten gekeerd, 
geschraapt en afgebonden, om ze zodoende te prepareren voor het vullen met worstdeeg 
de dag daarna.  
Op woensdag werd er worstdeeg 
voor de verschillende worstsoorten 
gemaakt, die dan ook later gevuld 
werden vanuit de vulmachine. Ook 
werden die dag meestal de ham-
men gekookt en de leverpasteien 
gebakken. Als er dan nog tijd over 
was (of anders op de donderdag-
namiddag) ging mijn vader, later 
vergezeld door mijn oudste broer, 
“op handel”, dat wil zeggen hij ging 
de boer op om het slachtvee voor 
de volgende week te keuren en in 
te kopen. 
De donderdag werd besteed aan 
het panklaar maken van allerlei 
vleeswaren als biefstukken, sudder-
lapjes, karbonades en wat dies 
meer zij. En verder ging een van de 
gezellen (later een van mijn oudere 
broers) de vaste klanten af om de 
klantenboekjes met de bestellingen 
van die week op te halen. Zodoen-
de konden die bestellingen dan op 
vrijdag klaargemaakt worden voor 
de aflevering aan huis op zaterdag. 
 
 Met de moderne communicatie-
middelen van tegenwoordig is zo-
iets welhaast ondenkbaar, maar 
men moet dan wel beseffen, dat 
een telefoonaansluiting in die tijd                            Klantenboekje (ca. 1930) 
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meer uitzondering dan regel was. Zelf weet ik nog goed, dat wij thuis de enige telefoon in 
de hele straat hadden. (Tot eind twintiger jaren was dat nummer 30, dat wil zeggen de 
30ste aansluiting in de hele gemeente Vaals! Daarna werd het nummer 230 tot begin 50er 
jaren, toen het 1230 werd). En heel wat keren werd ik er in mijn jonge jaren op uitgestuurd 
om telefonische boodschappen, die bij ons binnenkwamen voor mensen uit de straat door 
te geven. Die mensen verschenen dan vaak weer bij ons in de huiskamer om terug te bel-
len.  Een typisch staaltje van klantenbinding! 
Op vrijdag werd de zogenaamde “landtour” gereden: aanvankelijk met paard en wagen of 
met de transportfiets werden de “buitenklanten” bediend. Dat waren de hotels en restau-
rants tot in de verre omtrek (Epen, Slenaken, Valkenburg), die hun bestellingen via tele-
foon of bij aflevering op de vrijdag daarvoor hadden opgegeven. Die transportfiets was 
een stevig uitgevoerd rijwiel met een klein voorwiel en daarboven een forse vierkante 
mand. Daarin kwam de vleeswaar, die afgeleverd moest worden. Een loodzwaar karwei, 
waar een van de knechten en later een van mijn oudere broers een dag lang mee  zoet 
was. 
Op  zaterdag werden niet alleen de bestellingen in Vaals aan huis bezorgd, maar was er 
ook topdrukte in de winkel. Met name op de dagen voor een feestdag, zoals Kerstmis, Pa-
sen en Pinksteren, maar ook kermis en communiefeesten was het soms een heksenketel 
in de zaak; van 8 uur ’s morgens tot 6 uur ’s avonds. En als de laatste klant dan zo tegen 
half zeven de deur uit was kon men beginnen met opruimen, poetsen, schrobben, dweilen, 
tot alles er weer pico bello uitzag en het weekend kon beginnen. 
De zondag was de welverdiende rustdag, die begon met de (verplichte!) zondagsmis, ge-
volgd door een traditioneel ontbijt met spek en ei. Na het middagmaal volgde bij goed  
weer een wandeling naar het Vaalser bos of anders bleven we thuis en luisterden naar 
wat muziek op de radio, lazen een boek of deden gezelschapsspelletjes. Vaak werd er 
ook gekaart. Na het avondeten, meestal met koude schotel van eigen makelij en broodjes, 
kwamen regelmatig vrienden en vriendinnen van de oudere broers en zussen en werd er 
piano gespeeld, gezongen en gedanst, tot het weer tijd werd om de wasketel te gaan sto-
ken voor de volgende (was)dag…  

(Auto)mobiliteit 
Toen de bestellingen voor de buitendienst 
toenamen en de transportfiets niet meer toe-
reikend was, schafte mijn vader in 1927 een 
A-Ford aan. Hiermee konden meer bestellin-
gen sneller en efficiënter afgeleverd worden, 
wat ook voor de zaterdag van toepassing 
was,  als de vaste klanten in de kom Vaals 
bediend werden. Voordien gebeurde dat te 
voet, met een grote korf aan de arm, of per 
transportfiets; nu kon dat ook per auto. Bo-
vendien had mijn vader nu ook de auto ter 
beschikking om op handel te gaan, wat weer 
tijdwinst betekende, want voordien gebeurde 
ook dat te voet of per fiets. 
Na zo’n tien jaar trouwe dienst van de A-Ford 
wilde Frans weer eens wat nieuws. Daartoe 
nam hij contact op met zijn vriend Jean Ste-
gen, garagehouder en auto-dealer aan de 
Stationstraat in Maastricht, dezelfde locatie 
waar het bedrijf thans nog steeds gevestigd                                                                           

Met de A - Ford op “landtour” (ca. 1934)   is. Met wat hij in feite wilde, was hij zijn tijd 
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een mensenleeftijd vooruit. Tegenwoordig zou je zoiets een M(ulti) P(urpose) V(ehicle) 
noemen; in ieder geval een auto, die nog niet bestond. Dat maakte Stegen hem duidelijk, 
toen mijn vader hem zijn idee ontvouwde. Maar tevens vertelde hij hem erbij, dat een en 
ander wel degelijk gerealiseerd kon worden. Dus werd er bij de Chevroletfabriek in Detroit 
een kaal autochassis besteld, waarop Garage Stegen dan de gewenste carrosserie zou 
bouwen. En zo toog Frans op een koude winterdag in januari 1937 met Jean Stegen naar 
Antwerpen om het vanuit Amerika verscheepte chassis op te halen. 
Het viel niet mee, die tocht van Antwerpen naar Maastricht op een open chassis, blootge-
steld aan weer en wind. Tot overmaat van ramp begon het onderweg te sneeuwen. Ze 
stopten bij een boerderij langs de weg om te schuilen en wat op verhaal te komen. Daarop 
vroegen ze aan de boer twee jute zakken, knipten de bodem ervan half open en trokken 
ieder een zak over het hoofd alvorens hun tocht naar Maastricht te vervolgen, waar ze 
door en door verkleumd aankwamen. 
Nu kon Stegen de wagen naar de wensen van mijn vader bouwen, waarna de A-Ford  kon 
worden vervangen. Het kenteken P-8710 (P = provincie Limburg; 8710 = registratienum-
mer) verhuisde mee, want in die tijd hoorde dat niet bij de auto, maar bij de eigenaar. De 
nieuwe wagen had een speciaal gebouwde multi-functionele carrosserie. Achter de geslo-
ten cabine had men een dichte laadbak geconstrueerd, waarvan zowel de bodem als ook 
de wanden tot onder de ramen met zink bekleed waren. Aan de achterkant, onder de gro-
te deur, kon een brede loopplank bevestigd worden, zodat het voortaan mogelijk was om 
’s maandagmorgens vroeg reeds zelf een of twee ladingen slachtvarkens bij de boeren op 
te halen, wat weer tijd en geld spaarde. Na zo’n transport werd het hele achterinterieur 
met de waterslang schoongespoten en was de wagen gereed voor een volgende klus, zo-
als het afleveren van de bestellingen op vrijdag en zaterdag. En op zondagen met mooi 
weer werden er achterin aan weerszijden twee lange, speciaal vervaardigde zitbanken 
geplaatst, waardoor er zeker zo’n tien zitplaatsen ontstonden. Zodoende kon het hele ge-
zin, of althans een deel daarvan, een dagje er op uit: naar de Ardennen, de Eifel of het 
Ahrdal. Dit laatste, uiterst populaire uitstapje eindigde als regel in Ahrweiler, bij tante Lie-
schen, een zus van Trautchen, en oom Heinrich Geschier met hun beide dochters. 
Een andere bestem-
ming, met name in de 
de Maria-maand mei, 
was Kevelaer, vlak bij 
Venlo over de Duitse 
grens. Op weg naar dit 
bekende bedevaarts-
oord van de Heilige 
Maagd Maria haalde 
mijn moeder haar ro-
zenkrans te voorschijn 
en ging ons voor in het 
bidden ervan, wat in de 
meimaand ’s avonds 
thuis toch al te doen 
gebruikelijk was.                                  Met de Chevrolet in het Ahrdal (1937) 
Deze reisjes waren zo populair, dat er hele wachtlijsten waren van ooms en tantes uit 
Vaals met hun kroost, voor die gevallen waarin leden van het gezin Leenders verhinderd 
waren mee te gaan. Zo herinner ik me nog heel goed die tocht naar de Ardennen tijdens 
een zomervakantie. Enkele broers en zussen gingen mee, evenals een paar ooms en tan-
tes (broers en zussen van Trautchen), die op “et Liebeke” (= Gemmenicherweg) woonden. 
De bedoeling was om bosbessen te gaan plukken en daarvoor moest je in de Ardennen 
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zijn,  want daar groeiden die dingen in groten getale. Ergens midden in het bos, langs het 
riviertje de Vesdre, werd een goede plek gevonden en gingen de volwassenen, met em-
mers en speciale plukkammen gewapend, aan de slag. Wij kinderen vonden het natuurlijk 
leuker om door het bos te struinen en bij of in het water te spelen. Broer Victor had een 
grote boomtak bemachtigd en trachtte daarmee de snelstromende Vesdre over te steken. 
Halverwege het riviertje bleef hij staan en riep: ”Kijk pa, ik ben Christoffel!”. Op dat ogen-
blik verloor hij zijn evenwicht en ging kopje onder, tot grote hilariteit van iedereen. Gelukkig 
was het daar niet diep en kon hij op eigen kracht aan land kruipen. Hij werd afgedroogd en 
hield zich voor de rest van de dag gedeisd. 
Thuisgekomen werd de oogst van zo’n dag, meestal enkele emmers vol, verwerkt tot jam 
of  ingeweckt in glazen potten om later als vlaaivulling te dienen. Wat er over was kregen 
we – soms een week lang – als toetje voorgeschoteld.  
 
De logistiek van de keuken 
Die bosbessenverwerking is exemplarisch voor een hele serie van dit soort activiteiten, die 
van einde zomer tot begin herfst soms een tot twee keer per week plaatsvonden. Dan 
werden er, meestal van boeren of tuinders uit de omgeving, grote hoeveelheden groenten 
en fruit aangevoerd, die dan aan de grote keukentafels op de hof met man en macht ver-
werkt werden. Snijbonen werden met speciale snijmolens tot snippers gesneden en in gro-
te, met pekelwater gevulde Keulse potten in de kelder bewaard. Iets dergelijks gebeurde 
met de witte kool, die met zakken tegelijk werd aangeleverd,vervolgens fijngeschaafd werd 
en als zuurkool, eveneens in Keulse potten, eindigde. Tuinbonen en sperziebonen werden 
ingeweckt, evenals kersen, kruis- en aalbessen, pruimen en peren, die later als vlaaivul-
ling moesten dienen. Pruimen en peren kwamen, evenals kersen en appels, hoofdzakelijk 
van een tiental fruitbomen in de huiswei. De grote wintervoorraad aan appels en aardap-
pels werd, zoals reeds eerder vermeld, in de kelder opgeslagen. Datzelfde gebeurde met 
de brandstoffen, die voor de winter aangevoerd werden. 
Je bent al gauw geneigd je 
af te vragen: wat te begin-
nen met al die enorme 
hoeveelheden voedsel, die 
ingeslagen werden? Maar 
dan dient men wel te be-
seffen, dat er in die tijd nog 
geen supermarkten be-
stonden, waar je voor al je 
levensmiddelen terecht 
kon. Voor je dagelijkse 
boodschappen was je 
aangewezen op de (kleine) 
plaatselijke neringdoen-
den, zoals bakker, slager, 
kruidenier en groenteboer. 
En bij laatstgenoemde kon 
je alleen maar terecht voor                          Inmaak van snijbonen (1933) 
seizoensgebonden groente en fruit. Als je dan je voorraden in de daarvoor meest gunstige 
tijd (als ze geoogst werden) in grote hoeveelheden van bevriende zakenrelaties, in dit ge-
val boeren, kon betrekken, dan was je in ieder geval verzekerd van de beste prijs. 
Het was namelijk te doen gebruikelijk om enkele malen per jaar bij die betreffende boeren 
de huisslacht te doen. In plaats van zich in klinkende munt te laten uitbetalen prefereerde 
Frans (en als regel de boeren ook) betaling in natura. Dat betekende al naar het seizoen 
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betaling in flinke porties fruit, groente of aardappelen, maar meestal in karbonades of an-
dere voor de boeren minder courante stukken slachtvee, die mijn vader dan uitstekend 
kon verwerken in diverse worstsoorten. En dat was weer mooi meegenomen, met name in 
de crisistijd, waarin elk dubbeltje telde. 
Bovendien werd er dagelijks voor wel twintig man gekookt en werd er dus ‘s middags als 
regel in twee ploegen gegeten aan de twee grote tafels in de keuken. Want alleen het ge-
zin Leenders telde eind dertiger jaren al 12 personen. Daarbij opgeteld de vier à vijf al dan 
niet inwonende personeelsleden en de drie tot vier kostgangers, die, met name in de cri-
sistijd, hun broodnodige bijdrage moesten leveren aan het gezinsinkomen. Het betrof hier 
douanebeambten en leden van de Koninklijke Marechaussee, die in Vaals voor zowel de 
reguliere politietaken als ook de grensbewaking verantwoordelijk waren. Zij waren inge-
kwartierd in de kazerne tegenover ons huis en hoefden voor hun dagelijkse maaltijden al-
leen maar de straat over te steken. 
 
De nieuwe generatie 
Inmiddels wordt het tijd om de kinderen Leenders, die sinds 1915 met de regelmaat van 
een klok geboren werden, de revue te laten passeren. 
 
Dat begon met Remy op 24 oktober 1915, gevolgd door Miets op 24 september 1916. 
Beiden volgden de Lagere School in Vaals, waarna ook weer beiden, volgens een inmid-
dels beproefd recept bij de familie van moederszijde, voor hun vervolgopleiding op het in-
ternaat in Herve geplaatst werden. Maar jammer genoeg werden ze daar zo zeer door 
heimwee geplaagd, dat zij na verloop van tijd hun opleiding afbraken en naar huis terug-
keerden. Zij hadden inmiddels een leeftijd bereikt, waarop ze in de zaak konden gaan 
meehelpen en dat bleek  al gauw een kolfje naar hun hand te zijn. Zodoende zou Miets 
zo’n vijftig jaar lang actief blijven in de winkel, terwijl Remy in de slachterij allengs de 
kneepjes van het vak van zijn vader leerde en met evenveel passie dit ambacht zou blij-
ven beoefenen tot aan zijn dood. In de dertiger jaren werden zij beiden actief lid van het 
Rode Kruis afdeling Vaals: Remy als bestuurslid en later ook chauffeur van de ambulance, 
terwijl Miets er een parttime verpleegstersopleiding volgde. Dit kwam haar later, toen zij in 
en vlak na de Tweede Wereldoorlog als verpleegster werkte, zeer van pas. En op hoge 
leeftijd vertelde ze me dat ze eigenlijk dolgraag arts had willen worden. 
Eind dertiger jaren ontmoette Miets, op een dansavond in “Café Vaterland” in Aken een 
jongeman uit die stad. Hij heette George Kreutz en was calculator bij de machinefabriek 
Krantz in Aken.Van het ene afspraakje kwam het ander en uiteindelijk kregen zij verkering. 
 
Aangezien het er naar uitzag, dat Remy later de zaak van zijn vader zou overnemen, werd 
het zo midden dertiger jaren allengs tijd, dat hij zijn vakdiploma ging halen. Daartoe trok hij 
naar Utrecht, waar hij aan de Slagers Vak Opleiding na twee jaar met vlag en wimpel 
slaagde als op een na beste van zijn jaargroep. Na zijn terugkeer in Vaals bleef hij de stu-
wende kracht in de slagerij. 
 
Op 20 maart 1918 werd Toni geboren. Van jongs af aan was hij de oogappel van zijn ou-
ders. Met name zijn vader was gek met hem, omdat het zo’n bijdehand en gedienstig 
manneke schijnt te zijn geweest; zo klein als hij was. Meermaals vertelde mijn vader me 
later, dat als hij ’s avonds moe gewerkt het huis in kwam, de kleine Toni al met zijn pantof-
fels kwam aandribbelen. Nauwelijks twee jaar oud kreeg hij op een kwade dag difterie, die 
al snel verergerde tot kroep: een zware ontsteking van de slijmvliezen in de keel. Er waren 
toen nog geen adequate geneesmiddelen en de aandoening werd al gauw zo hevig, dat 
het arme kind geen lucht meer kreeg. Halsoverkop liet de dokter hem naar het ziekenhuis 
in Aken transporteren, waar men het inmiddels bewusteloze ventje nog trachtte te redden  
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middels een incisie in de luchtpijp, maar 
die ingreep kwam helaas te laat; hij was al 
overleden. 2 april 1920: een pikzwarte dag 
voor het jonge gezin. 
De verslagenheid alom was groot; vooral 
mijn vader kon zich maar moeilijk over het 
verlies heen zetten, zoals ik later van mijn 
moeder heb vernomen. 
                                                                            
Maar het leven ging verder, want op 23 
oktober 1919 was Trees geboren. Ook zij 
ging, na de Lagere School bij de Zusters in 
Bloemendal, net als haar oudere zus naar 
kostschool, zoals dat inmiddels een fami-
lietraditie geworden was. Maar omdat 
Trees graag onderwijzeres wilde worden, 
werd het in dit geval niet Herve, maar de 
Kweekschool van de Zusters van Caberg 
bij Maastricht, op een steenworp afstand 
van Brusselseweg nr. 410, het huis, waar 
tante Marie, een zus van Frans, en oom 
Ger Nijsten woonden. Handig voor mijn 
ouders om na een bezoekje aan hun doch-
ter even te gaan buurten bij de familie. 
Maar ook hier sloeg het heimwee toe: na 
enkele jaren werd dat zo sterk, dat Trees 
haar opleiding afbrak en definitief naar 
Vaals terugkeerde, om ook haar plaats in 
de winkel in te nemen. Met veel toewijding 
en vakkennis heeft zij tot aan het einde toe       Mama met Toni, Miets en Remy (1918)                                                       
daaraan invulling gegeven, zij het later na haar huwelijk als regel alleen op zaterdag. 
 
Weer anderhalf jaar later, op18 april 1921, kwam Jan ter wereld. Na het fiasco van zijn 
drie voorgangers wat internaat betreft koos men in zijn geval na de Lagere School voor 
een vervolgopleiding aan de plaatselijke MULO. Maar ook dat bleek geen garantie voor 
succes. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Jan gaf te kennen dat hij niet veel voelde 
voor een intellectuele opleiding, maar liever slager wilde worden. Tot verdriet van mijn va-
der, die voor zijn kinderen betere toekomstmogelijkheden wenste dan waar hij zelf voor 
had gekozen, gaf Jan er de brui aan. Hij kwam thuis in de slagerij om mee te draaien, tot 
hij oud genoeg was om voor zijn vakopleiding naar Utrecht te gaan. Bij zijn vertrek hield 
mijn vader hem voor, dat, gezien het resultaat van zijn oudere broer, van hem toch min-
stens hetzelfde verwacht werd. Jan, snoevend: “Wat die kan, kan ik al lang!” 
Hij kwam twee jaar later terug als eerste van zijn groep!... 
 
De volgende die zich aandiende was Alois, op 17 september 1922. Tijdens zijn Lagere 
Schooltijd werd hij misdienaar; dit op aandrang van zijn moeder, die hiermee heimelijk 
hoopte, dat dit de eerste aanzet zou zijn tot haar grote wens: een priesterzoon! En inder-
daad leek die hartewens in vervulling te gaan, toen Alois na de Lagere School te kennen 
gaf priester te willen worden. Hij koos voor de opleiding aan het Klein Seminarie van de 
Paters Oblaten in Schimmert. Daar volgde hij met wisselend succes het gymnasium, tot hij 
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er na vier jaar genoeg van had (heimwee?) en naar huis terugkeerde. Via cursussen 
boekhouden en handelscorrespondentie bereidde hij zich voor op een ambtenarenloop-
baan, toen de oorlog uitbrak. 
 
Emil werd op 19 juni 1924 geboren. Na de Lagere School ging hij naar de MULO in Vaals, 
maar dat was niets voor hem: hij wilde iets met techniek gaan doen. Daarom zei hij de 
MULO vaarwel en ging in 1939 als 15-jarige naar de “École de Méchanique” in Luik, waar 
hij aan een opleiding van 5 jaar tot instrumentmaker begon. Voor kost en inwoning kon hij 
bij tante Anna, een zus van mijn vader, terecht, die met oom Martin Wijckmans was ge-
trouwd, zelf kinderloos was en een kleine “épicerie” (kruidenierswinkel) had. Hij was er nog 
geen jaar, toen de oorlog begon. 

 
Op 23 januari 1926 werd Victor geboren. 
Toen hij twee jaar oud was kreeg hij een 
zware longontsteking. In die tijd, toen er 
nog geen penicilline of andere anti-biotica 
bestond, was dat een aandoening met vaak 
dodelijke afloop. Indachtig de fatale gang 
van zaken met Toni, zo’n acht jaar daar-
voor, namen mijn ouders geen enkel risico 
en brachten het kind onverwijld naar het 
ziekenhuis in Maastricht. Daar zweefde hij 
enkele weken tussen leven en dood, voor-
aleer hij langzaamaan herstelde. En elke 
dag kwam tante Marie, die in Caberg met 
oom Ger woonde en zelf geen kinderen 
had, hem opzoeken. Dat had ze aan mijn 
ouders beloofd, die met hun drukke zaak 
natuurlijk alleen maar in het weekend op 
ziekenbezoek naar Maastricht konden. Ook 
nadat hij uit het ziekenhuis was ontslagen 
had hij nog veel aandacht en rust nodig. 
Afgesproken was, dat hij voor verdere aan-
sterking en verzorging nog een tijdlang bij 
tante Marie en oom Ger in Caberg zou blij-
ven, waar hij in een rustige omgeving meer 
attentie kon krijgen dan in die heksenketel 
in Vaals. 

                               1931                                   Weken werden maanden en jaren; de kleine 
Victor had het er best naar zijn zin, werd liefdevol verzorgd en verwend en kwam vaak in 
de weekends naar Vaals. Wij, zijn broertjes, waren stinkend jaloers op hem, als we er in 
de grote vakantie mochten logeren, want Victor had een kamer en een bed voor hem al-
leen: een ongekende luxe voor ons Vaalsenaren. Bovendien had hij zijn eigen speelgoed 
en kleren, waar wij in Vaals, in de crisistijd en vooral later tijdens de oorlog, het vaak 
moesten doen met de afdankertjes van onze oudere broers. 
Hoe dan ook: tot en met de Lagere School is Victor in Caberg gebleven. 
 
Els kwam op 5 januari 1928 ter wereld; na vier jongens weer eens een meisje. Zij ging 
naar de Lagere School voor meisjes in Bloemendal en volgde daar ook de MULO - oplei-
ding, toen de oorlog uitbrak. 
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Ger werd op 11 augustus 1932 geboren, ruim 4½ jaar na Els en doorbrak daarmee het 
geboorteritme van om het anderhalf jaar. Op 10 mei 1940, bij het uitbreken van de oorlog, 
zat hij in de tweede klas van de Lagere School voor jongens aan de Lindenstraat. 
 
Jo, de jongste, werd bijna vijf jaar later geboren, op 22 juni 1937. Toen de oorlog begon 
was hij nog geen drie jaar. 
 
Met 11 kinderen spant het echtpaar Leenders-Krout de kroon, waarbij men kan opmerken, 
dat zij beiden ook uit een groot gezin met respectievelijk negen en acht kinderen kwamen. 
Beiden waren wat dat betreft dus wel wat gewend en ik heb nooit vernomen, dat zij zich 
daarover hebben beklaagd. Het was nu eenmaal zo in die tijd, dat het gezag van onze 
Moeder de Heilige Kerk alleenzaligmakend was en de normen en waarden, die deze Kerk    
bindend voorschreef, door haar trouwe volgelingen consequent werden toegepast in het 
dagelijks leven, zonder gesjoemel en gemarchandeer. Dus geen sex vóór het huwelijk, 
geen voorbehoedmiddelen: dat alles paste niet in het plaatje. 
Een opvallend aspect  in dit gezin – en dat geldt ook voor de families waaruit beide echte-
lieden voortkwamen – was het feit, dat er zo veel aandacht, tijd en geld werd besteed aan 
onderwijs en opvoeding. En dat gold niet alleen voor de jongens, maar evenzeer voor de 
meisjes. En niet alleen voor het eerste, tweede en derde kind, maar ook voor het negen-
de, tiende en elfde! 
 
Eenheid in verscheidenheid 
Als ik één eigenschap van mijn ouders moet noemen, waarvoor ik ze het meest bewonder, 
dan is het wel de onverzettelijkheid, waarmee met name mijn vader letterlijk tot de laatste 
man bleef streven om 
zijn kinderen betere 
kansen te bieden dan 
waarvoor hij zelf had 
gekozen. En dat on-
danks alle teleurstel-
lingen in deze, met al 
die afgebroken oplei-
dingen. Zelf kan ik er 
over meepraten als 
tiende van de elf, 
want zonder de stu-
wende kracht van 
mijn vader zou ik mijn 
H.B.S.- opleiding 
nooit voltooid hebben. 
Frans was een man,  
die zijn taak als echt-                                       Voor de winkel (1935) 
genoot en vader zeer serieus nam. Hij was een harde werker, voor wie zijn gezin altijd op 
de eerste plaats kwam. Verder was hij eerlijk en rechtlijnig, en gunde ieder het zijne. Maar 
dat verwachtte hij dan ook van een ander. Hij had een hekel aan onoprechtheid en dik-
doenerij, wat hij duidelijk liet merken als zich dat voordeed. Daardoor maakte hij naar bui-
ten toe vaak een norse of botte indruk, wat echter totaal niet strookte met zijn karakter. 
Met twee voorvallen wil ik dit illustreren: 
* Op zekere dag kwam hij bij boer Xhonneux (te moeilijk; daarom noemde iedereen hem: 
Honi!) op hoeve Meelenbroek in de Raren (buurtschap van Vaals). Honi was sinds jaar en 
dag een van de vaste leveranciers van slachtvee voor mijn vader. In de wei zocht hij een 
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rund uit voor de slacht en wilde, zoals te doen gebruikelijk, beginnen met te onderhande-
len over de prijs. Maar Honi was hem voor en zei: ”Leenders, je komt nu al zeker 15 jaar 
hier om mijn slachtvee te kopen en in al die tijd heb je mij een eerlijke prijs geboden. Dit-
maal wil ik jou de prijs laten bepalen zonder loven en bieden”. Frans was verbouwereerd 
en protesteerde met: “Honi, ieder het zijne”. Maar Honi pakte zijn hand vast, sloeg er in en 
zei: “Leenders, de koop is gesloten; bepaal je prijs”. Bij loven en bieden stond handslag in 
die tijd voor handelaren gelijk met een koopcontract, met dezelfde rechtsgeldigheid. 
Hetzelfde gold van koperszijde voor de “godsalder” (= Godsdaalder: een klein muntje, 
waarmee de koop besloten werd). 
* De tegenhanger van deze gebeurtenis vond plaats bij een boer in Hilleshagen, halver-
wege Vijlen en Mechelen, al jaren een vaste leverancier van varkens. Frans had er een 
stal varkens gekocht met de boodschap: “Voer ze goed; over twee weken kom ik ze opha-
len”. Hij had de man een “godsalder” gegeven, een klein muntje, waarvan hij er altijd wat 
van in zijn vestzak had en waarmee de koop rechtsgeldig was. Toen hij twee weken later 
kwam om de varkens af  te halen zei de boer: “Hoor eens, Leenders, je collega-slager X. 
uit Vaals was hier en heeft me een halve cent meer (per kilo geslacht gewicht) geboden, 
dus dat heb ik geaccepteerd; de varkens zijn weg”. Mijn vader antwoordde: “Na al die ja-
ren van onderling vertrouwen heb jij de “godsalder” gebroken: ik zet hier nooit meer een 
voet over de drempel!”  
Een half jaar later stond diezelfde boer bij mijn vader op de stoep en zei: “Leenders, ik zit 
met een stal vol varkens die ik niet kwijt kan. Als je ze van me koopt mag je zelf de prijs 
bepalen”. Het antwoord luidde, kort en krachtig: “Al krijg ik ze voor niks; met jou doe ik 
geen zaken meer”. 
 
Frans was een vooruitstrevend man, die 
met zijn tijd meeging. Zo was hij de eerste 
slager in Vaals, die elektriciteit invoerde, 
waarmee de efficiëntie in zijn bedrijf bedui-
dend toenam. Dat gold niet alleen voor de 
slachterij, maar ook voor de winkel, waar 
een elektrische snijmachine kwam en het 
huishouden, waar hij een elektrische was-
machine aanschafte, zodra die op de markt 
verscheen. 
Onnodige zuinigheid was hem vreemd. Zo 
heeft hij er altijd voor gezorgd, dat er zowel 
in de slachterij als ook in de winkel en het 
huishouden voldoende personeel was, 
waardoor mijn moeder voor een groot deel 
van haar taken ontlast werd. En toen het 
kindertal toenam kwam er zelfs een kinder-
meisje!  
Met Jacob Langohr, gedurende ruim twintig 
jaar eerste gezel vóór, tijdens en na de 
Tweede Wereldoorlog, deelde Frans de 
hartstocht voor de duivensport. Op zon-
dagmorgen, als de duiven van hun wed-
vlucht vanaf Dax, Barcelona of anderszins 
binnenkwamen, was het tweetal onafschei-                                    1931                                              
delijk op de duiventil, boven de slachterij. Als het Jacob dan met een van zijn vele trucjes 
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lukte, wat mijn vader al een tijdje tevergeefs geprobeerd had, namelijk een aangekomen 
en op het dak gelande duif te pakken te krijgen en te “klokken”, was Frans “not amused”! 
 
Mijn moeder was een rustige, evenwichtige vrouw, die niet gauw van haar stuk te brengen 
was. Zij had een groot relativeringsvermogen en herstelde daardoor vaak het evenwicht in 
de relatie, als die door de heftigheid van mijn vaders karakter verstoord dreigde te worden. 
Ook zocht zij de confrontatie niet, maar probeerde die waar mogelijk te omzeilen. Hoewel 
beiden geenszins met hun gevoelens te koop liepen, overeenkomstig de fatsoensnormen 
van die tijd, was de genegenheid die zij zowel voor elkaar als voor hun kinderen koester-
den duidelijk voelbaar. Verder had zij een groot gevoel voor humor. 
Met een enkel voorval wil ik het verschil in geaardheid van mijn ouders illustreren. 
Bij ons thuis stond er bij de broodmaaltijd als regel margarine op tafel. Met soms 20 man, 
die aanzaten, zou roomboter, zowat drie keer zo duur als margarine, een kostbaar alterna-
tief zijn, met name in de crisistijd. Nu hadden wij een knecht, die weigerde margarine te 
smeren en roomboter op zijn brood verlangde. Zijn achtergrond in aanmerking nemend 
zou hij thuis waarschijnlijk niet eens margarine maar reuzel of helemaal geen broodsmeer 
gehad hebben. 
Mijn vader zou de confrontatie met hem aangegaan zijn en hem op zijn nummer gezet 
hebben, wat de zaak eerder op de spits gedreven dan opgelost had. Zo niet mijn moeder. 
Met  rustige stem zei ze: “Natuurlijk, jongen, als jij boter wilt krijg je boter!” en ging naar 
voren, naar de winkel, waar we zowel roomboter als margarine verkochten. Daar pakte ze 
zorgvuldig een kluit margarine in een roomboterwikkel in en ging daarmee naar de keu-
ken, waar zij, voor iedereen zichtbaar, de kluit margarineboter in een apart botervlootje 
deponeerde. Iedereen tevreden en de knecht heeft jarenlang zijn “roomboter” gesmeerd. 
 
Een gezin waar muziek in zit 
Mijn vader was muzikaal en hield van muziek. In zijn jonge jaren had hij klarinet gespeeld, 
al werd hij soms naar de hooizolder verbannen, als het eindeloos oefenen zijn omgeving 

thuis op de zenuwen 
ging werken. Later, in 
Vaals, werd hij actief lid 
van de mannenzang-
vereniging “Liedertafel”. 
Wij hadden thuis ook 
een piano, waarop de 
meesten van ons kinde-
ren met wisselend suc-
ces les kregen. Aan 
Remy, Miets en Alois 
waren die lessen niet 
besteed wegens gebrek 
aan muzikale begaafd-
heid, maar met name 
Trees en Jan speelden 
later niet onverdienste-
lijk en ook Els kon er               

                                        Kerstmis 1932                                         aardig wat van. 
Op zondagavond kwamen als regel de vrienden en vriendinnen van mijn oudere broers en                      
zussen bij elkaar bij ons thuis om samen te musiceren en te zingen. Dan speelden Jan en 
Trees samen “quatre mains” of een van hen begeleidde Käthe Bröcheler bij haar zang-
soli. Deze was bij ons kind aan huis en de beste vriendin van Miets. Zij had een prachtige 
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geschoolde sopraanstem, zong regelmatig in de kerk bij huwelijksmissen en werd verder 
veel gevraagd om te zingen bij bruiloften en speciale gelegenheden. Het was de zus van 
operazanger Caspar Bröcheler en diens broer Rud en dus ook de tante van John Bröche-
ler. Het repertoire op zo’n avond bestond meestal uit de nieuwste operette- en filmmelo-
dieën, waarvoor eentje van de vriendenkring de bladmuziek voor piano in Aken had ge-
haald. Een ander bracht op zo’n avond een nieuwe aanwinst mee: een koffergrammofoon, 
die je eerst moest opdraaien alvorens je daarop grote 78-toeren grammofoonplaten van 
schellak kon draaien. 
In een tijd, waarin er nog geen televisie was en de radio nog in de kinderschoenen stond, 
moesten de jongelui zelf actief voor hun entertainment zorgen, wat hen wonderwel gelukte 
door het vele talent, dat toen volop aanwezig was. Het waren onvergetelijke avonden, die 
op mij toen als klein jongetje een onuitwisbare indruk hebben gemaakt. Om te voorkomen, 
dat ik naar bed gestuurd zou worden verstopte ik me onder de tafel en genoot met volle 
teugen van het spektakel om mij heen. 
Ook mijn vader hield van deze avonden, die hij aanmoedigde en hij zorgde er voor, dat de 
jongelui wat eten en drinken betreft niets te kort kwamen. Daarbij kon mijn altijd zorgzame 
zus Miets haar talenten in het maken van rijkelijk met vlees gevulde aardappelsalade 
(“Kalte Schüssel”) botvieren. Vooral later in de oorlogstijd was dat voor de vriendenschare 
een extra attractie van de muziekavonden. 
 
Familiefeesten 
Een traditie, waar mijn ouders 
ook grote waarde aan hechtten 
was het contact met de familie. 
Er ging geen kermis, kinder-
communie, Pasen of Kerstmis 
voorbij zonder dat de familie 
van weerskanten op bezoek 
kwam en we met een “full hou-
se” zaten. En dat resulteerde 
gewoonlijk in een uitgebreid 
middagmaal, waaraan soms 25 
à 30 man deelnamen en waar-
voor er dan in de huiskamer 
enkele tafels bijgeplaatst wer-
den. Mijn moeder had goede 
contacten met sommige koks 
van de hotels en restaurants, 
waaraan we vlees leverden. 
Dat resulteerde in het uitwisse-
len van recepten over en weer.                        Communiekantje Ger (1939) 
 Mede daardoor wist zij met genoemde feestdagen heel aparte maaltijden op tafel te bren-
gen, waarmee zij dan weer de uitbundige lof van de aanzittende familie oogstte; mijn va-
der glom dan van trots. 
In de namiddag werden de vlaaien opgediend: zo’n 12 tot 15 stuks, waarvoor deeg en vul-
ling daags tevoren thuis klaar gemaakt waren. Daarna werden de te bakken vlaaien op 
grote horren naar bakkerij Rothkrantz (om de hoek, aan de Maastrichterlaan) gebracht, die 
ze dan tegen een vergoeding van een dubbeltje per stuk bakte. Deze gang van zaken was 
in die tijd heel gebruikelijk en werd algemeen toegepast.  
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’s Avonds werden  schalen vol broodjes, belegd met allerlei worstsoorten opgediend als-
mede de obligate, door mijn zussen opgemaakte schotels aardappelsalade.  Mijn vader 
stelde er een eer in dat er aan drank geen gebrek was. 
 
Een van die feesten, dat mij nog levendig voor de geest staat, was de zilveren bruiloft van 
mijn ouders, op 24 november 1939. 
De feestdag begon met een plechtige mis tot dankzegging, zoals dat tegenwoordig in on-
ze streek nog steeds gebruikelijk is. Daarna volgde een feestelijk ontbijt, uitsluitend voor 
ons gezin, waarna we met z’n allen in de Chevrolet stapten en naar Aken reden voor het 
familieportret bij Photo Preim. 

 
Tegen de middag kwamen de gasten: familie van beide kanten en wat goede vrienden van 
het zilveren paar. De huiskamer was volledig geruimd en rondom volgezet met stoelen en 
tafels, die bij een restaurant in de buurt geleend waren. In de keuken stonden twee koks, 
die ingehuurd waren om een uitgebreid diner voor zeker wel 60 personen te bereiden. 
Het werd een feest om nooit te vergeten. Er werd gespeecht, waarbij anekdotes en grap-
pige gebeurtenissen van de afgelopen 25 jaar op de proppen kwamen; er werden speciaal 
voor die gelegenheid gemaakte liedjes gezongen; er werd gelachen en er was een kabaal 
van je welste. De rest van de dag werd er haast continu gegeten en gedronken, waarbij de 
wijn rijkelijk vloeide. 
En als klap op de vuurpijl werd dat hele gebeuren de dag daarna nog eens zoetjes over-
gedaan, nu voor wat kennissen, buren en overburen en natuurlijk onze kostgangers, want 
die hoorden er volgens mijn ouders ook bij. 
 
24 november 1939: met een grandioos feest kwam er een einde aan een tijdperk. Wat 
volgde was de stilte voor de storm, want nog geen half jaar later brak de oorlog uit… 
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3. 1940 – 1945 
 

Het beloofde een mooie dag te worden, die vrijdag voor Pinksteren, 10 mei 1940. 
Tegen 4 uur in de ochtend werd ik wakker door een steeds sterker wordend geluid, dat 
leek op het geronk van vliegtuigmotoren, maar dan van wel heel veel machines. Ik stond 
op en keek naar buiten, in de vale ochtendschemer. Wat ik daar in de lucht zag was onbe-
schrijfelijk: in mijn hele zevenjarig leven had ik nog nooit zoveel vliegtuigen gezien. Hele 
eskaders Heinkels, Stuka’s en Messerschmitts trokken over in noordwestelijke richting. 
Mijn blik wendde zich naar de Maastrichterlaan, de grote doorgangsweg van Aken naar 
Maastricht. Daar trok een onafgebroken keten van militaire voertuigen, sommige met stuk-
ken geschut er achter, andere met grote aanhangwagens vol soldaten of militair materieel, 
veldkeukens, veel paarden met soldaten erop of kanonnen voorttrekkend, geflankeerd 
door talloze infanteristen te voet. En dat alles ging richting Maastricht. 
 
Aan de overkant van de straat, tegen de 
muur van de marechausseekazerne, zag ik 
een al even ongeloofwaardig tafereel: twee 
Duitse soldaten met het geweer in de aanslag 
hielden twee Nederlandse marechaussees, 
die met hun handen omhoog stonden, in be-
dwang, terwijl een derde Duitser hen ontwa-
pende. Toen zij zich omdraaiden om afge-
voerd te worden, herkende ik de 2 mare-
chaussees: het waren Cees Cupedo en Jan 
Schetters, twee van onze kostgangers. 
 
Naar school gaan kwam er die dag niet van, 
evenmin als de volgende. Maar na een paar 
dagen van gewenning hernam het dagelijks 
leven al gauw weer zijn normale gang. En 
veel van wat er in de loop van de tijd lang-
zaam maar zeker veranderde, ging aan de 
belevingswereld van een zevenjarige voorbij 
en de veranderingen werden meer als span-
nend  dan als zorgelijk ervaren. 
                                                                              Cees Cupedo + grenswachten (1940) 
Wat spraken wij? 
Wellicht  interessant te vermelden is wat er met het taalgebruik gebeurde; niet alleen in 
ons gezin, maar in de hele gemeenschap Vaals. 
De voertaal bij ons thuis was Duits. In de tijd, dat mijn moeder naar school ging bij de Zus-
ters in klooster Bloemendal werd er lesgegeven in die taal. Dus was Duits letterlijk onze 
moedertaal. Dat gold niet alleen voor ons gezin, maar voor de hele “gegoede midden-
stand”, waartoe onze familie behoorde. Daarnaast werd er, met name in de arbeidersmili-
eus, het plaatselijke dialect, het  “Völser Platt” gesproken; praktisch gelijk aan het dialect 
van Aken. Wij kinderen leerden dat op straat en spraken het met onze vriendjes. Pas op 
school, in de eerste klas, werden we met Nederlands geconfronteerd en dat was best een 
cultuurschok. In feite was Nederlands voor ons een vreemde taal, met alle aanpassings-
moeilijkheden van dien. In de kerk werd er gebeden, gezongen en gepreekt in het Duits. 
Het is frappant achteraf te constateren, dat 10 mei 1940 een cultuuromslag teweeg heeft 
gebracht. Binnen enkele weken werd het Duits in de kerk vervangen door het Nederlands. 
En hoewel dit aanvankelijk de nodige perikelen opleverde zette men stug door. Het was 
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alsof men opeens besefte, dat men niets gemeen had met de bezetter: we waren Neder-
landers! Ook bij ons thuis werd het Duits geleidelijk vervangen door het “Völser Platt”. 
Geen Nederlands: dat was nog een brug te ver.  
 
Maatregelen van de bezetter 
Al vrij snel na de inval werd er distributie ingevoerd, waarmee allerlei noodzakelijke le-
vensbehoeften werden gerantsoeneerd. Voedsel, kleding, schoeisel, noem maar op: alles 
wat een mens nodig heeft en waaraan in een tijd van schaarste gebrek ontstaat, want van 
het bezette Nederland werd wel verwacht, dat het Duitsland en zijn legers voortaan mede 
zou bevoorraden. 
Voor een voedselproducerend bedrijf als slagerij Leenders had een en ander natuurlijk wel 
ingrijpende gevolgen. Voortaan kon mijn vader niet meer, zoals te doen gebruikelijk, naar 
behoefte slachtvee kopen, maar ging dat op basis van een toewijzing door de distributie-
dienst. En die baseerde zijn toewijzing op het aantal distributiebonnen, die elke leverancier 
wekelijks moest inleveren. 
Zodoende kreeg de zondagnamiddag een totaal andere bestemming dan voordien. Na het 
middageten werd de grote tafel in de woonkamer met zeildoek bedekt en daarop werden 
de bakken met bonnen, die in de afgelopen week in de winkel ingenomen waren, leegge-
schud. Het hele gezin zat rond de tafel en begon met het sorteren van de bonnen, want 
behalve de gewone vleesbonnen had je ook nog de (extra) rantsoenbonnen, bijvoorbeeld 
voor mijnwerkers. Dan kwam er een grote schaal met behangsellijm en enkele kwastjes op 
tafel en werden de bonnen per categorie in rijen van 10 bij 10 op zogenaamde verzamel-
vellen geplakt, die op hun beurt geteld en geregistreerd dienden te worden. Op maan-
dagmorgen werden die vellen en lijsten bij de distributiedienst ingeleverd, waarna je op 
basis daarvan weer een toewijzing kreeg voor een bepaald aantal te kopen stuks slacht-
vee. 
Het was eigenlijk best een aangename bezigheid, die op zondagnamiddag de gebruikelij-
ke gezelschapsspelletjes verving. De hele klus duurde zo’n uur of twee, drie en tussen-
door was er voor de volwassenen een kop koffie (al gauw surrogaatkoffie!) of een glas 
bier; voor de kinderen een glas limonade. 
 
Een van de volgende maatregelen, die de bezetter nam was de verplichting om alle radio-
toestellen in te leveren, zodat de Nederlanders  niet langer konden worden “misleid” door 
de oorlogsverslaggeving via de Engelse zender. Mijn vader vond dat zonde van onze 
nieuwe Philips-radio met automatische afstemming, die hij had gekocht vlak voordat de 
oorlog uitbrak. Gelukkig hadden we het oude toestel nog op zolder staan, zodat we dat 
konden inleveren. De nieuwe radio werd in een kast ingebouwd, zodat we ’s avonds om 
zeven uur heimelijk naar de nieuwsberichten van “Radio Oranje” uit Londen konden luiste-
ren. Spannend! 
Naarmate er meer Duitse mannen voor militaire dienstplicht werden opgeroepen kwam er 
in Duitsland een groot gebrek aan arbeidskrachten. Om in die behoefte te voorzien begon 
de bezetter Nederlandse mannen en jongens op te pakken en verplicht te werk te stellen 
in Duitsland. Bij ons hield dat in, dat mijn vader en mijn oudste broer Remy onmisbaar wa-
ren voor de bedrijfsvoering in Vaals. Maar Jan, die inmiddels als slager thuis meewerkte, 
kon volgens de Duitsers daar wel gemist worden en werd gedwongen voortaan bij slagerij 
Schmitz aan de Jakobstrasse in Aken te gaan werken. Gelukkig was dat redelijk dicht bij,  
zodat hij ’s avonds naar huis kon om te overnachten. 
Iets soortgelijks had men ook voor Alois in petto, die bezig was zich middels cursussen 
boekhouden en handelscorrespondentie voor te bereiden op een kantoorloopbaan. Hij 
werd verplicht om op kantoor van de ”Vereinigte Glashütten” in Herzogenrath te gaan wer-
ken. En ook hij kon ’s avonds met de tram naar huis. 
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Emil, die voor zijn technische opleiding in Luik verbleef, was nog te jong voor deze “Ar-
beitseinsatz”, evenals Victor, die nog in opleiding was in Maastricht. Els kwam na haar 
MULO-examen in de winkel en ik zelf zat nog op de Lagere School in de Lindenstraat, 
waar broer Jo na de kleuterschool ook terecht kwam. 
 
Een van mijn klasgenoten waar ik wel al eens mee speelde, ook omdat hij bij mij in de 
buurt woonde, was Erich Kaufmann: een grote jongen met donkere ogen en een dikke bos 
zwart krullend haar. Zijn ouders waren Duitse Joden, die in de dertiger jaren vanuit Aken 
naar Vaals waren komen wonen en een stoffen- en manufacturenzaak hadden aan de 
Maastrichterlaan, in het pand, waar mijn moeder haar coupeuse-opleiding had gevolgd, en 
waar nu ijssalon “Italia” gevestigd is. Op zekere dag verscheen hij op school met een grote 
gele Davidsster op zijn jasje genaaid. De bezetter had verordonneerd, dat voortaan alle 
Joden met zo’n ster op hun kleding moesten lopen, op straffe van deportatie. Zodoende 
verschenen er steeds meer mensen met de jodenster op jas of mantel in het straatbeeld. 
En ook steeds meer bordjes met het opschrift “Voor Joden verboden”. Die zag je bij hotels, 
café’s en restaurants, bioscopen, parken en andere openbare gelegenheden. 
Ergens eind augustus 1942, in de grote vakantie dus, waren we op straat aan het spelen, 
toen we aan de overkant van de Maastrichterlaan een L.T.M.-bus zagen voorrijden, op 
een wel ongewone plaats. Nieuwsgierig gingen we kijken, want er was een druk heen-en-
weer geloop van politiemensen en burgers. De bus stond voor het huis waar de familie 
Kaufmann woonde. Op de stoep zag ik Erich staan met een koffertje in zijn hand, naast 
zijn ouders en grotere broer. Voordat hij instapte keek hij me nog eenmaal aan met zijn 
donkere ogen. Die blik zal ik nooit meer vergeten.  
Op 6 oktober 1944 werd Erich, samen met zijn moeder, vergast in Auschwitz. Zijn vader 
stierf op 24 mei 1945 in Theresienstadt. Zijn oudere broer overleefde de holocaust. 
 
Een volgende stap van de Duitsers was het vorderen van alle Nederlandse auto’s, voor 
zover die niet strikt noodzakelijk waren voor de publieke zaak. Van deze ontsnappings-
clausule maakten mijn vader en mijn oudste broer handig gebruik. Remy was namelijk be-
stuurslid van de plaatselijke Rode Kruis-afdeling en daar vond men, dat in die onzekere 
tijden een plaats als Vaals niet zonder ambulance-auto kon. Dus werd onze Chevrolet be-
stelauto als ambulance ingericht en aan het Rode Kruis ter beschikking gesteld, met Remy 
als vaste chauffeur. Slager Drielsma uit de Kerkstraat deed hetzelfde met zijn Ford be-
stelwagen, die aan de Brandweer werd toegewezen. Zodoende hoopten ze de auto door 
de oorlog heen te krijgen. Wel moest de ambulance nu een andere standplaats in het cen-
trum krijgen en niet langer in onze eigen garage naast de huisweide, onder aan de Seffen-
terstraat. Die standplaats werd garage Caubo, vlak bij huis aan het Wilheminaplein. 
Nu was het afgelopen met het op handel gaan en bestellingen bezorgen per auto. Er bleef 
niets anders over dan weer net als vroeger met paard en wagen er op uit te gaan. Dus 
kwam er een paard, dat ofwel in de huiswei of thuis op stal stond en werd er een tweewie-
lige sjees, een zogenaamde “dog cart” aangeschaft. En zo was de firma weer mobiel. Een 
grote voorraad hooi als wintervoer werd op de zolder boven de slachterij opgeslagen. 
 
Doordat er nu ook praktisch geen autoverkeer meer was, was de straat voor ons kinderen 
meer dan ooit de speelplaats bij uitstek. Tot dan toe kwamen er niet meer dan enkele au-
to’s per dag in de straat, maar voortaan werd het dagelijks straatbeeld bepaald door paard 
en wagen van de melkboer, de bakker, de groenteboer, de vuilophaaldienst en de kolen-
boer. Buiten spelen was nu meer dan ooit de voornaamste vrijetijdsbesteding voor ons 
kinderen, temeer omdat er verder nauwelijks andere mogelijkheden waren in dat pré - te-
levisietijdperk. Wij hadden dan ook geenszins het idee, dat we qua ontspanning iets tekort 
kwamen, doordat we naar hartelust konden knikkeren, tikkertje en verstoppertje spelen, 
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hoepelen (met de velg van een afgedankt fietswiel), voetballen, noem maar op. Het moest 
al pijpenstelen regenen vooraleer we ons binnenshuis trachtten te vermaken. 
 
Luchtalarm 
Naarmate de oorlog vorderde zagen we, zowel overdag als ’s nachts, steeds vaker vlieg-
tuigen in grote zwermen overvliegen, maar nu de andere kant op: van west naar oost. En 
ook waren het niet langer Heinkels, Stuka’s en Messerschmitts, maar viermotorige Engel-
se Halifax-  en  Amerikaanse Boeing bommenwerpers (de zogenaamde Vliegende For-
ten), die Duitse steden bombardeerden. Met name het Ruhrgebied met zijn zware oorlogs-
industrie was een geliefd doelwit, maar ook steden als Keulen en het zeer nabije Aken 
werden niet gespaard. Daarbij was het niet denkbeeldig, dat Vaals, dicht tegen de Duitse 
grens gelegen, wel eens per ongeluk door bommen getroffen zou kunnen worden. De na-
vigatiemiddelen, die de geallieerde piloten destijds tot hun beschikking hadden, waren na-
tuurlijk bij lange na niet zo nauwkeurig als dat tegenwoordig het geval is.  
De bezetter had dan ook al spoedig na de inval verordonneerd, dat na zonsondergang alle 
huizen, openbare gebouwen en straatverlichting, ja zelfs alle vervoermiddelen zoals au-
to’s, trams, bussen en fietsen moesten worden verduisterd, opdat overvliegende “vijande-
lijke” vliegtuigen zich niet konden oriënteren aan de hand van de verlichting in steden en 
dorpen. 
Bij ons thuis betekende dat, net als overal elders, dat alle ramen ’s avonds geblindeerd 
werden met grote horren met zwart papier of speciale overgordijnen. Mijn vader koos voor 
de handigste (maar ook duurste) oplossing: overal waar mogelijk liet hij houten rolluiken 
aanbrengen, die in ieder geval voldoende afdichting boden. Want je kon beter geen loopje 
nemen met die verduisteringsvoorschriften, want als er bij luchtalarm nog ergens licht naar 
buiten scheen, schoten de patrouillerende Duitse soldaten zonder pardon door die verlich-
te ramen of deuren naar binnen. 
 
À propos luchtalarm: zodra geallieerde vliegtuigen de Nederlandse kustlijn naderden, be-
gonnen er in heel Nederland (en Duitsland natuurlijk) de sirenes te loeien: vooralarm. Als 
die bommenwerpers toevallig jouw kant uit kwamen, werd groot alarm gegeven. Dan werd 
je geacht onmiddellijk op te staan, ook al was het midden in de nacht, je als de bliksem 
aan te kleden en je onverwijld naar een schuilkelder te begeven. 
Een schuilkelder was een per wijk door de overheid aangewezen ruimte (bunker, stevige 
kelder, tunnel, onderaardse gang en dergelijke), waar je veilig kon schuilen bij een bom-
bardement of granaataanval. In ons geval was dat de kelder van de voormalige brouwerij, 
die vroeger in het pand naast ons huis gevestigd was en waar indertijd alleen nog maar 
het café – restaurant  “Vaalser Hof” van restte. De ingang was via een grote poort met 
daarop een bord “SCHUILKELDER – LUFTSCHUTZRAUM” aan de Seffenterstraat nr.1, 
waar tegenwoordig de ingang van het Chinees restaurant is. (Ons huisnummer was voor 
de oorlog al gewijzigd in nr. 3.) 
 
In de nacht van 5 oktober 1942 werd het ook voor ons menens. Na het vooralarm waren 
we met z’n allen in de woonkamer bijeen, in afwachting van verdere ontwikkelingen. En 
opeens voltrok alles zich in een razend tempo. De sirenes gaven groot alarm, we hoorden 
het aanzwellende geluid van vele bommenwerpers en het daveren van het luchtafweerge-
schut. Even later een angstaanjagend gefluit en het geluid van inslagen. Els, die in een 
fauteuil vlak bij het raam zat, sprong op: geen seconde te vroeg. Met luid geraas vielen 
een, twee, nee drie brandstaven door de gesloten rolluiken en ramen naar binnen: eentje  
bleef fel brandend op de vensterbank liggen; de tweede viel, eveneens wit vuur spuitend, 
op de zitting van de stoel, waaruit Els net was opgesprongen; een derde viel op de grond  
zonder afgegaan te zijn: een blindganger. 
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Wij waren als verlamd van schrik, maar niet lang, want mijn vader uitte een schreeuw, die 
door merg en been drong. Hij, die zo als de dood was voor onweer, bliksem en vuur zag in 
een flits zijn hele levenswerk en de existentie voor hem en zijn gezin in vlammen opgaan. 
Met een schreeuw: “Deur open!” sprong hij naar voren, greep de fel sissende brandstaaf 
op de stoel bij het uiteinde vast en rende er mee naar buiten, de hof op. Daar gooide hij ze 
in een van de met water gevulde grote teilen, die daar stom toevallig nog  stonden van de 
vorige (was)dag. 
Die actie van mijn vader was het sein voor Remy en Jan om ook een brandstaaf te grijpen 
en ze buiten in een teil water te gooien. Nauwelijks bekomen van de schrik hoorden we 
mijn vader roepen: “Brand op zolder!”. Met zijn drieën renden ze de trap op naar de zolder 
boven de slachterij, waar papier, hout en sinds kort een grote voorraad hooi voor het 
paard lag opgeslagen. Twee fel brandende staven gooiden ze van bovenaf in de teilen en 
gingen toen verder met het blussen van de ontstane branden. Dat lukte wonderwel, omdat 
ze er zo snel bij waren, want een van de staven was op enkele meters van de voorraad 
hooi terecht gekomen en die alleen al zou het hele huis in lichterlaaie hebben gezet. 
 
De volgende morgen heb ik zo’n brandstaaf eens bekeken. Die bestond uit een zeskantige 
gietijzeren kop van zowat vijf cm. doorsnee en tien cm. lang, met onderaan een drukont-
steker en daarboven de brandgaten. Daaraan bevestigd  een eveneens zeskantige blikken  
huls van zo’n 30cm. lang, waarin een mengsel van vloeibare fosfor en zwavel zat. 
 En hoe effectief die krengen wel waren heb ik kunnen constateren, toen ik de straat op-
ging, waar drie huizen verder, op nr. 9, twee verdiepingen uitgebrand waren; iets verderop 
in de straat evenzo. In heel Vaals waren er zo’n 15 woonhuizen geheel of gedeeltelijk af-
gebrand en verder het Clarissenklooster aan de Maastrichterlaan en nog wat bedrijfsge-
bouwen, waaronder drie garagebedrijven. Ook garage Caubo aan het Wilhelminaplein 
ging helemaal in vlammen op, maar “onze” Chevrolet ambulance hadden ze gelukkig nog 
net op tijd naar buiten kunnen rijden. Keek je in de richting Aken dan zag je overal nog de 
vlammen oplaaien en boven de hele stad hingen dichte rookwolken: Aken had de volle 
laag gehad. 
 
Trouwplannen 
Al met al viel de schade bij ons thuis dus gelukkig 
nog mee en al spoedig ging men weer over tot de 
orde van de dag. Miets en haar George hadden 
inmiddels trouwplannen en hadden het geluk in de 
Lieve-Vrouwestraat een benedenverdieping te 
kunnen huren. Hoewel het oorlog was vonden mijn 
ouders, dat de eerste trouwpartij van een van hun 
kinderen niet ongemerkt voorbij mocht gaan. Na-
tuurlijk was George als Duitser onder de wapenen 
in Rusland, dus moest er gewacht worden tot hij 
enkele weken verlof kon krijgen. Eind mei 1943 
zou dat lukken, dus werd het feest gepland voor 
de 1ste juni. 
Maar vooraleer er feest gevierd werd moesten er 
eerst meubels worden gekocht. Daartoe gingen 
Miets en haar aanstaande, samen met vader 
Leenders, naar Heerlen. Daar werd het meubilair 
voor de keuken, woon- en slaapkamer aange-
schaft. Samen met een groot schilderij werd de 
koop afgerond op 2500 gulden, een bedrag dat door     Bruidspaar bij de kerk (1943) 
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mijn vader betaald werd. Voortaan vormde dit het normbedrag, dat al zijn kinderen voor 
hun uitzet kregen, als zij althans trouwden vanuit het ouderlijk huis. Dat hield in, dat zij tot 
aan hun huwelijk thuis gewoond en hun inkomen aan hun ouders afgedragen hadden. 
Daarvoor in de plaats hadden zij dan vrije kost en inwoning en een ruime toelage. Tegen-
woordig zou zoiets ondenkbaar zijn, maar in die tijd was dat meer regel dan uitzondering 
en het typeert tevens de economische eenheid, die het gezin Leenders in die tijd kenmerk-
te.   
 
Het werd een feest dat ieder zich nog lang zou heugen. Mijn ouders hadden werkelijk alles 
uit de kast gehaald om er een geslaagde dag van te maken. Niet alleen familieleden en 
verwanten beiderzijds, maar ook vrienden en vriendinnen van het bruidspaar waren van 
de partij: al met al zo’n veertig personen. Hoewel door de rantsoenering veel levensmidde-
len maar mondjesmaat verkrijgbaar waren, hadden mijn ouders via ruilhandel met boeren 
en andere leveranciers ervoor gezorgd, dat de gasten wat eten en drinken betreft niets te 
kort kwamen. 

De kerk, waar Käthe Bröche-
ler bij de bruidsmis het “Ave 
Maria” zong, was afgeladen 
vol en ook op de receptie 
was het behoorlijk druk met 
mensen van Vaals als ook 
daarbuiten. Enkele Duitse 
douanebeambten, die voor 
een soepele gang van zaken 
bij het passeren van de grens 
van zowel onze  als George’s 
Duitse verwanten hadden 
gezorgd, waren ook van de 
partij. Dit zou later een van 
de punten worden, waarop 
mijn vader aangeklaagd zou 
worden wegens heulen met 
de vijand. 

              Bruiloftsgasten in de huisweide (1943)  
Maar voorlopig was daarvan nog geen sprake en ook de dag na het feest was het nog een 
drukte van belang, nu met kennissen, kostgangers en buren. Het bruidspaar was vertrok-
ken voor een korte huwelijksreis naar Tegernsee in Beieren, want daarna moest George 
weer terug naar het Oostfront, waar hij bij Smolensk gelegerd was.  
 
Een van onze kostgangers, Cees Cupedo, een rasechte Rotterdammer, had, al voor het 
uitbreken van de oorlog, een oogje gekregen op mijn zus Trees. Die was daar niet onge-
voelig voor. Een en ander kon natuurlijk niet lang verborgen blijven, dus trok Cees de 
stoute schoenen aan en ging bij vader Leenders om de hand van zijn dochter vragen. Dat 
viel niet in goede aarde, want Cees was protestant en voor de, zeker in geloofszaken, 
zeer consequente en strikte Frans Leenders gold het adagium: twee geloven op één kus-
sen; daar steekt de duivel tussen! Daarover viel niet te marchanderen, maar uiteindelijk 
werd er een compromis bereikt: Cees en Trees mochten verkering hebben en Cees ging 
in de leer bij kapelaan Smeets om katholiek te worden. Toen de oorlog uitbrak hadden 
Trees en Cees vaste verkering. Om drie uur in de vroege ochtend van 10 mei 1940, vlak 
voor de Duitse inval, was Cees door kapelaan Smeets katholiek gedoopt. Een uur later 
werd hij door de Duitsers krijgsgevangen gemaakt en afgevoerd. Na de capitulatie van 
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Nederland op 14 mei 1940 keerde hij korte tijd later in Vaals terug en hernam zijn werk als 
politieman. Al spoedig daarna volgde zijn promotie tot wachtmeester en werd hij overge-
plaatst naar de post Bergeijk, aan de Belgische grens ten zuiden van Eindhoven. Daar 
werd hij lid van een ondergrondse verzetsgroep, die zich bezig hield met het doorsluizen 
van neergeschoten geallieerde piloten naar Engeland via België, Frankrijk en Spanje. 
Door zijn eigen groepscommandant, die in het geheim lid was van de Duits-gezinde N.S.B. 
werd hij aan de Duitsers verraden, opgepakt en naar een concentratiekamp afgevoerd. 
Tot aan het eind van de oorlog werd er van hem niets meer vernomen. 
 
Gevolgen van de bezetting 
Meer dan eens kwam het voor en zeker bij Duitse troepenverplaatsingen, dat er een offi-
cier met enkele manschappen bij ons aankwam met enkele bij de boeren in de omtrek ge-
vorderde  runderen. Die moesten dan op bevel van die officier door mijn vader zonder dra-
len worden geslacht. Weigeren was geen optie, want dat zou door de bezetter als sabota-
ge beschouwd worden, met afvoeren naar een concentratiekamp of nog erger als gevolg. 
Dus deed mijn vader wat er van hem verlangd werd. Maar ook dat werd hem later door 
kwaadwillenden aangerekend als “dienstverlening aan den vijand”. 
Genoemde vorderingen kwamen steeds vaker voor en langzaam maar zeker werd er door 
de Duitsers in ons land zoveel geroofd, dat er een gebrek ontstond aan van alles en nog 
wat. Zo waren er haast geen schoenen meer  te krijgen. Dus moest ik me als snel groei-
ende tiener met veel te grote voeten in de (kleinere) schoenen van mijn oudere broers 
wringen, met alle gevolgen van dien. Aan beide voeten heb ik er over elkaar heen ge-
groeide en scheve tenen aan overgehouden. 
 
Kleding en textiel waren ook van die producten, die inmiddels zo schaars geworden wa-
ren, dat ze voor geld en goede woorden, zelfs met de benodigde textielbonnen, niet meer 
te krijgen waren. Daarom ging mijn moeder achter de (trap)naaimachine zitten, tornde ou-
de kostuums van mijn broers helemaal uit elkaar om vervolgens uit de achterkant van de 
stof een heel nieuw pak voor ons te maken. De naaiopleiding van vroeger bij tante Nella  
kwam haar nu uitstekend van pas. Tot op hoge leeftijd heeft ze naai- en verstelwerk voor 
haar kinderen en kleinkinderen als hobby verricht. 
 
Nieuw speelgoed was er ook niet meer in de winkels, dus moesten wij kinderen noodge-
dwongen genoegen nemen met het afgedankte speelgoed van oudere broers. Mijn ouders 
hadden indertijd voor mijn broers constructiedozen gekocht, die toen razend populair wa-
ren. Het waren de voorlopers van de Lego-bouwpaketten, maar dan met metalen strips en 
-platen, die met schroefjes en moertjes aaneengebouwd werden. Waarschijnlijk wijs ge-
worden door ervaring hadden zij voor drie van mijn broers drie verschillende systeemdo-
zen gekocht. Zodoende “erfde” ik op een gegeven ogenblik een grote houten kist met 
daarin de resten van “Meccano” van Jan, “Trix” van Alois en “Märklin” van Emil. Ik heb er 
fantastische bouwwerken mee gemaakt. 
 
Het bombardement 
Na een tijdje van betrekkelijke rust volgde op 11 april 1944 het zwaarste bombardement 
van Vaals tot dan toe. Toen tegen half elf de sirenes groot alarm gaven gingen wij meteen 
naar de schuilkelder bij de buren. Geen moment te vroeg: we zaten nog niet of we hoor-
den de eerste bominslagen; oorverdovend en akelig dichtbij. De muren stonden te schud-
den; de vloeren trilden als bij een aardbeving. Het licht viel uit, de hele ruimte was met stof 
gevuld, de luchtdruk van elke inslag veroorzaakte een helse pijn in je oren en je rook een 
scherpe lucht als van salpeter. Daartussendoor gegil en gekrijs van de mensen om ons 
heen. Dat alles duurde misschien tien, twintig  minuten: het leek een eeuwigheid. 
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Later hoorden we, dat 
we enorm geluk gehad 
hadden, dat we in een 
voormalige brouwerijkel-
der zaten met meters-
dikke muren. Want drie 
van die duizendponders 
waren op nog geen vijftig 
meter afstand in de tuin 
van het postkantoor 
vlakbij terecht gekomen, 
waar ze enorme kraters 
geslagen hadden. In 
heel Vaals waren meer 
dan 80 brisantbommen 
gevallen; de honderden 
brandbommen niet mee-
gerekend. En heel Aken,                       Bomtrechter in de huisweide (1943) 
waarvoor de aanval bestemd was, stond weer in lichterlaaie. Het mag een wonder heten, 
dat er bij al dat geweld en zeker zo’n 25 verwoeste woonhuizen en bedrijfspanden  in 
Vaals  maar enkele doden zijn gevallen. Een van die slachtoffers was Mia, dochter van 
bakker Franssen uit de Kerkstraat. Ze was nog niet zo lang geleden getrouwd en woonde 
met haar man en twee oudere dames, de gezusters Remarque, in de Seffenterstraat nr. 8. 
Tegen dat huis aan was onze garage gebouwd; daarnaast en daarachter lag onze huis-
weide. In die wei waren twee zware bommen ingeslagen; een daarvan vlak naast onze 
garage en huis nr.8. Door de explosie waren woonhuis en garage ingestort, waarbij Mia 
Franssen de dood vond. Haar huisgenoten overleefden de ramp. 
 
Doordat de garage ook ingestort was, was er van onze Chevrolet, de trots van de hele 
familie, nog maar een wrak over. Het eerste bombardement had hij met wat geluk over-
leefd bij Garage Caubo; het tweede was hem noodlottig geworden. 
 
Vertier in oorlogstijd 
De Vaalser gemeenschap likte haar wonden en het leven ging verder.  
Doordat de bezetter alle openbare bijeenkomsten had verboden, waardoor dus ook alle 
dansgelegenheden waren gesloten, waren de jongelui voortaan nog meer dan voordien er 
op aangewezen zelf voor vertier te zorgen. Tot overmaat van ramp was bij het laatste 
bombardement het Rex-bioscooptheater aan de Maastrichterlaan (waar thans de Rabo- 
bank is gevestigd) door brandbommen getroffen en in vlammen opgegaan. De zondag-
avonden met muziek en zang bij ons thuis werden geïntensiveerd en het groepje vrienden 
en kennissen van mijn oudere broers en zussen groeide gestaag. Dat kwam mede door 
het feit, dat er met de “catering” bij de familie Leenders nog niets mis was. Mijn vader was 
de stimulator van die avonden en mijn moeder en mijn zussen zorgden als vanouds voor 
koude schotel en rijkelijk belegde broodjes. In een tijd van steeds groter wordende 
schaarste ging dat er in als koek!  
 
Het repertoire was ook duidelijk aan het veranderen. De operette- en filmmelodieën maak-
ten geleidelijk plaats voor muziek vol weemoed, romantiek en heimwee naar vervlogen 
betere tijden. Melodieën als “Heimat, deine Sterne”, “Droomland” en “Die zwölf Räuber” 
werden vaste nummers in het repertoire. Op een van die avonden vormde zich spontaan 
een gelegenheidskwartet van zangers, die van meet af aan een doorslaand succes had- 
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den. Het waren Leo 
Ketelaars, Wim Ha-
bets, Rud Bröcheler 
en Harry Frederiks, 
later nog uitgebreid 
met Johan Meesters 
en Toon Lousberg. 
Ze werden al gauw 
gevraagd om op te 
treden op bruiloften 
en bij andere gele-
genheden. Als naam 
hadden zij “De Melo-
disten” gekozen; ze 
vormden de kern van 
wat na de oorlog zou 
uitgroeien tot “Het 
Zingende Zuiden”.  

                              Muzikale Kerstavond (1943) 
Inmiddels was ik, sterk gemotiveerd door al dat muzikaal geweld, lid geworden van het 
jongenskoor van de St. Pauluskerk. Dat koortje stond onder leiding van Leo Ketelaars, die 
daar tevens koster en organist was. Maar mijn moeder, die haar hoop op een priesterzoon 
zelfs bij haar tiende kind nog niet had opgegeven, kwam in actie. Zij wist me ervan te over-
tuigen, dat een plek direct aan het altaar als misdienaar toch wel te prefereren was boven 
een anoniem plaatsje als zangertje op het oksaal achter in de kerk. En bovendien kon ik, 
als mijn klasgenoten zich met rekenen of taal moesten bezighouden, mijn diensten verle-
nen bij een huwelijks- of begrafenismis. 
 
 Dus werd ik misdienaar en ontbood mijn moeder neef Alphons (Bub) Krout. Die was al 
enkele jaren misdienaar bij de Paters Redemptoristen in de kloosterkerk (“et Klustersche”) 
in de Kerkstraat. De afspraak met mijn moeder was, dat als het hem lukte mij het “Confite-
or” bij te brengen, hij een gulden kreeg. Het “Confiteor” is het langste en lastigste misge-
bed in het Latijn, dat je als misdienaar moest kunnen afraffelen. Dat lukte Bub in korte tijd 
en zielsblij toog hij met zijn verdiende gulden huiswaarts.  
 
Een van mijn  grote optredens naar buiten toe was bij de Eerste Communie van broertje 
Jo op Pinksterzondag 1944. Aangezien deze een zware longontsteking had en hij van de 
dokter (en mijn bezorgde ouders!) de deur niet uit mocht, werd besloten dat die ceremonie 
voor hem thuis zou plaats vinden. Zodoende bleef het kind, zijn ouders en de hele uitge-
nodigde familie een grote teleurstelling bespaard. Afgesproken was, dat na de plechtig-
heid in de kerk kapelaan Van der Heijden met het Allerheiligste naar de Seffenterstraat 
zou komen, waar aan Jo dan zijn Eerste Communie zou worden uitgereikt. En wie liep er 
voorop over straat, compleet met belletje en kandelaar? Deze jongen natuurlijk; trots als 
een pauw, denkend dat het allemaal om hem ging. En zou je niet, als je ziet, dat bij je na-
dering iedereen op de knieën gaat, inclusief je ouders en de hele familie! 
 
Jammer genoeg voor mijn moeder leidde dit misdienaarschap uiteindelijk toch niet tot het 
zo vurig gewenste priesterschap. Ze zou het later bij haar  jongste nog eens proberen, 
waarbij mijn vader dan hoofdschuddend zei: “Vrouw, zet dat nu maar uit je hoofd; Leen-
ders is geen naam voor een geestelijke!” 
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De bevrijding 
De lang verwachte  betere tijden dienden zich sneller aan dan menigeen had verwacht. 
In de vroege ochtend van 6 juni 1944 (D-day) landden Engelse, Amerikaanse en Canade-
se troepen op de stranden van Normandië. Dit nieuws, dat we ’s avonds via Radio Oranje 
uit Londen vernamen, sloeg in als een bom. Uit de (Duitsgezinde) krant konden we, be-
halve propaganda, de eerstvolgende dagen niet veel wijzer worden. We bleven voor het 
nieuws over de invasie en de daaropvolgende opmars aangewezen op de geheime zen-
der. Met zijn allen zaten we om 7 uur ’s avonds dan ook voor de kast met de ingebouwde 
radio. Op een levensgrote kaart van West-Europa aan de muur (waar die opeens vandaan 
kwam mag Joost weten!) hielden mijn broers met een dik rood potlood de troepenbewe-
gingen en vorderingen van de Geallieerden bij. Het was een tijd van angstige spanning en 
blijde verwachting. 
 
Enkele weken na de invasie van 6 juni werd onze school in de Lindenstraat door de bezet-
ter gevorderd. Er werden Duitse troepen gelegerd; waarschijnlijk  met het oog op de ver-
dediging van Aken. En met het gestaag oprukken van de Geallieerden door Frankrijk en 
België werd het al gauw duidelijk, dat de Duitsers Vaals en het omliggende gebied niet 
zonder slag of stoot aan hun oprukkende vijand zouden overlaten. Daarbij kwam, dat 
Vaals in het schootsveld van de ‘Westwall” op de Schneeberg lag. Begin augustus achtten 
de plaatselijke autoriteiten, op aandrang van de Duitsers, het raadzaam om in ieder geval 
de vrouwen en kinderen van Vaals te evacueren naar Vijlen, 5 kilometer verderop. Daar 
werd mijn moeder met haar drie jongste kinderen (ik was net 12 jaar oud), ondergebracht 
bij haar tante Anna Olivier, die met caféhouder Hermans getrouwd was. Dat café had een 
kegelbaan van zeker 12 meter lang, waarop een dikke laag stro gelegd werd en waar we 
met zo’n vijf, zes gezinnen, alles ooms en tantes met hun spruiten, ’s nachts sliepen. 
Overdag vermaakten we ons in de aangrenzende feestzaal of speelden buiten. En bij 
luchtalarm 's nachts hoefden we alleen maar de trappen van “de Koel” af te dalen, zo’n 25 
meter verderop. In die in vroegere tijden door mijnwerkers gegraven grote kuil bevond zich 
een minstens 150 meter lange gang, waar men kalksteen voor de cementindustrie gedol-
ven had en die nu als schuilkelder was ingericht. 
 
Op 12 september hoorden we buiten opeens geroep en geschreeuw. We gingen een kijkje 
nemen en zagen mensen naar het kruispunt  lopen, even verderop. Daar ontdekten  we, 
wat later een jeep bleek te zijn en enkele lichte gevechtswagens. De soldaten, die er in 
zaten, hadden voor ons vreemde uniformen aan en ongewone helmen op. Het bleken 
Amerikanen te zijn: onze bevrijders! In een weiland vlak bij maakten ze kwartier, onder de 
fruitbomen. Als kinderen waren we daar de eerste dagen niet weg te slaan. Ze waren erg 
vriendelijk voor ons en hoewel we elkaar niet konden verstaan kwamen we met gebaren-
taal een heel eind. We kregen snoep, chocolade, sinaasappelen en pindakaas: artikelen, 
die we jaren niet gezien en geproefd hadden en waarvan sommige ons totaal onbekend 
waren. 
 
Zo nu en dan kwam mijn vader of een van mijn oudere broers vanuit Vaals om ons te be-
voorraden. Dan hoorden we, dat Vaals inmiddels niemandsland was: overdag waren er de 
Amerikanen; ’s nachts kwamen de Duitsers vanuit hun kazematten op de Schneeberg en 
werd er geschoten over en weer en vielen er regelmatig slachtoffers; ook onder de bur-
gerbevolking. Het zou nog tot 20 oktober duren vooraleer Vaals definitief bevrijd was.  
Een dag later keerden we vanuit Vijlen naar huis terug. 
 
Het was een vrij chaotische tijd, die eerste weken na de bevrijding. De school in de Lin-
denstraat, waar eerst Duitse soldaten ingekwartierd waren, herbergde nu Amerikaanse 



33 
 

bevrijders en het duurde nogal een tijdje, vooraleer de lessen hervat werden. Dit vond wel 
plaats op een andere locatie, namelijk in de Openbare School aan de Tentstraat, waar we 
tot eind juli 1945 les kregen. 
  
Mede door de excentrische ligging van Vaals en het grote gebrek aan levensmiddelen en 
andere artikelen was er aanvankelijk van alles niet te krijgen. Hoewel er een dringend be-
roep werd gedaan op de boeren in de omtrek om vooral zo veel mogelijk levensmiddelen 
te verstrekken, had ook dat weer zijn tijd nodig. Het slachten thuis vond plaats zodra er 
vee beschikbaar was en dat was lang niet altijd het geval. En zo gebeurde het, dat de 
klanten op hun distributiebonnen in plaats van vers vlees of worst blikjes Amerikaans “cor-
ned beef”, “minced meat” of zelfs “chili con carne” (een Mexicaans bonengerecht) kregen. 
 
Al vrij snel na de bevrijding werd mijn vader opgepakt door mannen van de O.D. (orde-
dienst): een stelletje door het Militair Gezag aangestelde “goede Nederlanders”, die tot 
taak hadden N.S.B.-ers en Duitsgezinde Nederlanders op te sporen en over te dragen aan 
de autoriteiten. Dat was in heel wat gevallen een vrijbrief voor absolute willekeur. Zo kreeg 
mijn vader op basis van een (anonieme!) aanklacht tot nader order huisarrest opgelegd. 
Hij heeft daar erg onder geleden, omdat hij zes weken lang geen gelegenheid kreeg om 
zich te verdedigen. De niet aflatende inzet van onze overbuurman Jacques Op het Veld, 
wachtmeester van de marechaussee en jarenlang huisvriend van mijn ouders, forceerde 
een doorbraak. Met zijn ontlastende verklaringen bij zijn superieuren in Maastricht wist hij 
de zaak Leenders versneld op de rol te krijgen, wat anders vele maanden geduurd zou 
hebben. Nu kon hij na anderhalve maand al in Maastricht voor een commissie van het Mili-
tair Gezag  verschijnen. Daar bleef er geen spaan heel van welke aanklacht dan ook en 
werd hij gerehabiliteerd. Waarschijnlijk betrof het een staaltje van ordinaire jaloezie. Dit 
onrecht is voor hem altijd een bittere pil gebleven. 

In Vaals was er een “rest center” 
voor Amerikaanse soldaten, die 
een bepaalde tijd lang aan het 
front geweest waren. Zij werden in 
scholen en fabrieksgebouwen on-
dergebracht, maar ook heel wat 
van die moegestreden jonge man-
nen vonden onderdak bij particulie-
ren. Zo hadden wij eind december 
drie “yankees” in huis:  Marty, Her- 
man en Kenny, die met ons het 
Kerstfeest vierden rond onze tradi-
tionele grote kerstboom. Maar toen 
we met zijn allen op Kerstavond 
het “Stille Nacht” zongen: wij in het  

Met Marty, Herman en Kenny voor de winkel(1944)  Duits, zij in het Engels, braken alle                                                                               
drie in tranen uit en hielden ook wij het niet droog.  
Het was voor het eerst dat ik mannen zag huilen. Het is me mijn leven lang bijgebleven. 
 
Gevaarlijk spel 
In de tijd tusen bevrijding en einde oorlog had ik kennis gemaakt met Frans Maassen, een 
jongen, die enkele jaren ouder was dan ik en waar ik tegen opkeek. Hij had niet alleen een 
fiets, maar die was ook nog versierd met vlaggetjes: kleine driehoekige wimpels, geel met 
zwarte doodskop. Ik vond die fascinerend. 
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Hij woonde op de Schneeberg, op Duits gebied even ten noorden van Vaals, waar zijn 
ouders een boerenbedrijf hadden. Aangezien zij Nederlanders waren, mocht Frans de 
grens over en was vaak in Vaals te vinden, waar ik hem ook had ontmoet. Hij vertelde mij, 
dat hij die vlaggetjes had gevonden op de Schneeberg, op het terrein vóór de bunkers van 
de “Westwall”. Deze verdedigingslinie was voor burgers “Sperrgebiet”, streng verboden 
toegang dus. Er waren nog mijnenvelden vóór de deels opgeblazen bunkers, waarin nog 
restanten van Duitse wapens en munitie lagen. Bergen granaten, patronen en andere mu-
nitie lagen er opgestapeld, wachtend om afgevoerd en vernietigd te worden. Twee Vaalser 
burgers waren er al, vlak na de bevrijding, om het leven gekomen, maar als 12-jarige had 
je daar nog geen besef van. Hoe dan ook: op een namiddag in de vroege lente van 1945 
trok ik er met Frans Maassen op uit. We sprongen over de Selzerbeek, die daar de grens 
vormde en bevonden ons dus toen op verboden terrein. Iets verderop doorkruisten we via 
een platgetreden paadje een stuk open, kennelijk omgeploegd terrein. Het pad liep kris-
kras over het terrein, met links en rechts gele wimpels met zwarte doodskop aan rode me-
talen pinnen, die in de grond staken. Natuurlijk heb ik wat van die wimpels meegenomen: 
wist ik veel, dat elke staak met vlaggetje een landmijnlocatie markeerde! 
In een van de vernielde bunkers achter het mijnenveld vonden we een Duits geweer met 
afgebroken kolf, patronen en enkele staafhandgranaten. Frans liet me zien, hoe ik moest 
schieten en toen mocht ik een paar keer vuren. Vervolgens gooiden we ieder een hand-
granaat (Frans had dat al ettelijke keren gedaan, vertelde hij me vol trots!) en toen maak-
ten we ons haastje-repje uit de voeten, want volgens Frans zouden de Amerikanen inmid-
dels wel gealarmeerd zijn en een patrouille uitsturen. Via een grote omweg bereikten we 
ons uitgangspunt en ging ieder zijns weegs: Frans terug naar huis op de Schneeberg en ik 
over de beek naar Vaals. 
Nog geen honderd meter op Nederlands grondgebied kwam mijn vader me tegemoet. Zijn 
gezicht stond op onweer. Aan mijn oren heeft hij me mee naar huis getrokken. Daar kreeg 
ik  het vreselijkste pak slaag van mijn hele leven. Met een stuk hout heeft hij me letterlijk 
bont en blauw geslagen, schreeuwend, dat ik het voortaan wel uit mijn hoofd zou laten om 
nog ooit zoiets levensgevaarlijks te doen. En toen zonder eten naar bed. 
 Later, nog nasnikkend in bed, hoorde ik van mijn moeder haar  kant van het verhaal. 
Toen ik bij etenstijd niet aan tafel verscheen en mijn smoes, dat ik bij een neef op de 
Gemmenicherweg zou zijn, niet bleek te kloppen, had mijn vader het niet meer. Rusteloos 
liep hij heen en weer door Vaals, overal vragend, of iemand mij had gezien. En inderdaad 
had iemand mij richting Selzerbeek  zien gaan. Toen hij op de Schneeberg dan ook scho-
ten hoorde, dacht hij meteen aan het ergste: vlak na de bevrijding hadden de Amerikanen 
daar twee Vaalser burgers neergeschoten, omdat zij hen voor Duitse verzetsstrijders hiel-
den. In doodsangst ging mijn vader richting Schneeberg, tot hij mij tegenkwam en zijn op-
luchting al gauw in woede omsloeg. De rest is bekend. 
Pas veel later heb ik zijn reactie, het verhaal er achter en ook het pak slaag naar juiste 
waarde weten te schatten. Ik heb er van geleerd en ben er van overtuigd, dat mij, door in 
penibele situaties twee maal na te denken alvorens te handelen, veel onheil is bespaard 
gebleven. 
   
Eind goed, al goed 
Van Cees hadden we al een hele tijd niets meer gehoord en van George evenmin. Miets 
had haar woning aan de Lieve-Vrouwestraat afgesloten en woonde voorlopig weer thuis. 
Omdat er in de winkel niet genoeg emplooi was voor alle broers en zussen werkte zij als 
verpleegster in het hulplazaret van klooster Bloemendal, waar ex-politieke gevangenen en 
dwangarbeiders uit Duitsland opgevangen en verpleegd werden. Een groot deel van Ne-
derland was immers nog niet bevrijd. 
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Groot was de blijdschap, toen enkele dagen na de onvoorwaardelijke overgave van Duits-
land het bericht  kwam, dat George heelhuids uit de oorlog teruggekeerd was en in Vaal-
serquartier op zijn Miets wachtte. Aangezien George als Duitser in Nederland geen ver-
blijfsvergunning kreeg ging het paar in Vaalserquartier wonen. 
 
Nog geen twee weken later meldde ook Cees zich  aan de grensovergang Vaals en viel 
daar zijn dolgelukkige Trees in de armen. Weliswaar vel over been, maar verder zo te zien 
gezond en monter. Voor de familie Leenders hield dat in, dat alle gezinsleden met hun 
dierbaren de oorlog gelukkig hadden overleefd. 
Over zijn verblijf in concentratiekamp Oranienburg-Sachsenhausen liet Cees nauwelijks 
iets los. Pas veel later bleek, dat hij na zijn arrestatie naar dat kamp was overgebracht en 
als dwangarbeider in de Heinkel vliegtuigfabriek tewerkgesteld was. Daar had hij na een 
val van een hoge stellage een schedelbasisfractuur opgelopen. Hij durfde zich echter niet 
in het kampziekenhuis te melden, omdat hij wist, dat daar nog nooit een gevangene le-
vend vandaan gekomen was. Dus is hij stug blijven doorwerken, tot zijn bewakers bij het 
naderen van het Russische leger de benen namen en het kamp zonder bewaking achter-
lieten. Toen is hij met enkele lotgenoten te voet voor de Russen uit naar het Westen ge-
vlucht en door de Amerikanen opgevangen en naar Nederland getransporteerd. 
Pas na jaren bleek, dat hij blijvend hersenletsel, met als gevolg constante hoofdpijn, aan 
zijn kampperiode had overgehouden. Uiteindelijk werd hij, na langdurig verblijf in een reva-
lidatiekliniek, afgekeurd voor de politiedienst en eervol ontslagen. 
  
Voorlopig echter overheerste de vreugde over zijn terugkeer. Na enkele maanden was hij 
voldoende opgeknapt om weer dienst te doen. Hij werd benoemd tot postcommandant in 
Ubachsberg, gemeente Voerendaal. Maar eerst werd er getrouwd; met een feest, dat de 
bruiloft van Miets evenaarde. Op 20 november 1945 werd het paar in de St. Pauluskerk te 
Vaals getrouwd door dezelfde kapelaan Smeets, die Cees op 10 mei 1940 katholiek ge-
doopt had en die tot aan zijn dood hun huisvriend zou blijven.  
Het werd weer een tweedaags feest, dat klonk als een klok: een waardige afsluiting van 
een donkere tijd. 
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4. 1945 – 1960 
 

Hoewel er nog steeds gebrek was aan alles hernam het dagelijks leven geleidelijk aan  
zijn normale loop. Maar het feit, dat vlees nog streng gerantsoeneerd en slachtvee maar 
mondjesmaat te krijgen was, had natuurlijk voor ons gezin de nodige persoonlijke konse-
kwenties. In de slachterij was er voor mijn vader en oudste broer nauwelijks voldoende 
werk, zodat Jan en later ook Victor in feite thuis niets om handen hadden. Gelukkig kon-
den zij beiden vlak na de bevrijding bij de Amerikaanse “rest centers” in Vaals en omge-
ving terecht  als slager en slagersgezel, die echter ook regelmatig als koksmaatje in de 
keuken moesten bijspringen. Ook dat was echter slechts van tijdelijke aard, want na de 
capitulatie van Nazi-Duitsland was het nog maar een kwestie van weken tot maanden 
vooraleer het Amerikaanse leger gerepatrieerd werd. 
 
De kinderen gaan hun eigen weg 
Alois, die na zijn gedwongen tewerkstelling in Herzogenrath tijdens de oorlog nu ook niets 
meer om handen had, hield zich voorlopig bezig met wat gesjacher hier en daar, waarmee  
zo veel werkeloze jongelui zich in die tijd noodgedwongen bezig hielden. Als een soort 
“marktplaats avant la lettre” wisten zij in een tijd, waar aan alles gebrek was feilloos uit te 
vinden wie wat nodig had, om vervolgens de gewenste goederen of levensmiddelen er-
gens vandaan te halen en via ruilhandel beide partijen tevreden te stellen. Natuurlijk wer-
den zij er zelf ook beter van, want voor niets gaat de zon op en tenslotte moesten zij ook 
leven.  
Maar dat hij op deze manier niet aan zijn toekomst kon bouwen besefte ook Alois. Tussen 
de bedrijven door wierp hij dus ook al eens een blik in de krant om te zien of er geen seri-
euzer werk te vinden was. Toevallig viel zijn oog op een oproep voor vrijwilligers voor het 
op te richten Korps Militaire Politie op Curaçao. Hij meldde zich daarvoor aan en werd 
prompt opgeroepen voor de keuring. Pas toen begon hij te beseffen, dat hij voor die baan 
huis en haard moest verlaten. Hij maakte broer Jan deelgenoot van zijn twijfels. Die was 
meteen enthousiast en bood aan de keuringsoproep over te nemen. En zo gebeurde: Al-
ois kreeg twee sloffen “Camel” sigaretten (zo vlak na de oorlog een klein vermogen 
waard!) en Jan ging op keuring, waar hij werd aangenomen. Na een spoedopleiding in 
Nederland vertrok hij begin juli 1946 per boot naar Curaçao. 
Alois vond na cursussen boekhouden en handelscorrespondentie emplooi op het kantoor 
van de L(imburgse) T(ramweg) M(aatschappij) in Heerlen. 
 
Doordat George als Duitser geen verblijfsvergunning in Vaals kreeg moest Miets noodge-
dwongen verhuizen. In Vaalserquartier, vlak over de grens, kregen zij voorlopig enkele 
zolderkamertjes bij mevrouw Sogeler, die als vroedvrouw alle kinderen Leenders ter we-
reld geholpen had en (mede daardoor) een goede kennis van de familie was. George had 
zijn vroegere baan als calculator bij de machinefabriek van de firma Krantz in Aken weer 
opgepakt. In juli 1946 werd Franz geboren, hun eersteling en het eerste kleinkind in de 
familie; later volgden nog Gerda en Josef. 
 
Inmiddels woonden Trees en Cees in Ubachsberg, waar Frans in 1947 werd geboren.Na 
enkele jaren werd Cees overgeplaatst naar Heerlen, waar in de loop der tijd nog Trudi, 
Astrid en Han ter wereld kwamen. 
Cees, die hoe langer hoe meer last kreeg van de naweeën van de schedelbasisfractuur uit 
zijn kampperiode, werd uiteindelijk afgekeurd en eervol ontslagen uit het marechaussee-
korps. Hij begon een autorijschool in Heerlen, waarmee hij zeer succesvol was. 
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In de slagerij thuis 
begon Remy hoe 
langer hoe meer de 
leiding van de zaak 
over te nemen, te-
meer omdat vader 
Frans met zijn ge-
zondheid begon te 
sukkelen. De vele 
uren van hard en 
onafgebroken wer-
ken begonnen nu 
hun tol te vragen. 
Het was dan ook 
een logische gang 
van zaken, dat men 
over de overdracht 
van de zaak ging               Twee generaties bij de overdracht van de zaak (1948) 
denken, temeer omdat Remy inmiddels verkering had. Met Wies Ruth uit Maastricht, die 
als verpleegster in het repatriëringscentrum in Klooster Heuvel in Vaals werkzaam was, 
was hij van plan zijn  verdere leven te delen. 
Op 10 november 1948 trouwde het paar in Maastricht en korte tijd later, op 23 november, 
vond de overdracht plaats van de “Eerste Electrische Rund- , Varkens- en Lamsslagerij 
van Vaals”. Afgesproken werd, dat Remy bij wijze van lijfrente tot aan zijn vader’s dood 
maandelijks 1.000 gulden, de overeengekomen kosten van levensonderhoud voor zijn ou-
ders alsmede voor de nog thuis inwonende kinderen voor zijn rekening zou nemen. Dat 
waren toen nog de drie jongsten; te weten Els, Ger en Jo. Remy en Wies betrokken de 
benedenverdieping achter de winkel, alsmede 2 bijgebouwde slaapkamers naast de bad-
kamer boven. Wij met z’n drieën verhuisden met onze ouders naar de eerste verdieping, 
die als woon- en slaapverblijf was ingericht. Ook de winkel werd gemoderniseerd en de 
slachterij aangepast aan de eisen des tijds. Els, die haar MULO-opleiding had voltooid, 
trad nu in dienst als winkelmeisje bij haar oudste broer. 
Remy en Wies kregen drie kinderen: Frans, Marlou en Paul. 
 
Een collega van Wies Ruth in het repatriëringscentrum van Klooster Heuvel en tevens 
haar vriendin was Laety Pelzer uit Heerlen. Op haar had Alois zijn oog laten vallen en het 
klikte al gauw tussen die twee. In augustus 1949 werd er in Heerlen bruiloft gevierd. Het 
paar betrok in eerste instantie een woning boven de L.T.M.-garage aan de Maastrichter-
laan in Vaals. Daar werd eerst Sylvia, later nog Jos geboren. 
 
Intussen was broer Jan in 1950 op Curaçao getrouwd met Doudou de Jongh en was in  
vaste dienst getreden bij het Politiekorps Nederlandse Antillen. Daardoor had hij na een 
dienstverband van 6 jaar recht op betaald buitenlands verlof van 6 maanden. Zodoende 
kwam hij in juli 1952 op vakantie naar Nederland, samen met zijn vrouw en hun eerstgebo-
rene Rudi. Omdat hij op Curaçao was getrouwd liep hij de “bruidsschat” van 2.500 gulden 
mis, die elk van de andere kinderen bij hun trouwen kreeg. Aangezien Jan echter tot twee 
keer toe tijdens zijn groot verlof thuis in de Seffenterstraat zijn intrek nam en daar 2 x zes 
maanden kost en inwoning genoot, werd die huwelijkspremie royaal gecompenseerd. Be-
gin 1959 kwamen zij weer met verlof, nu met hun inmiddels geboren dochter Sharine. Fer-
di en André maakten later het kwartet compleet. 
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In 1944 had Emil zijn opleiding tot instrumentmaker  aan de “École de Méchanique” in Luik 
met succes voltooid en kwam terug naar Vaals, waar hij bevrijding en einde oorlog af-
wachtte. Al spoedig daarna kreeg hij een baan bij de firma Zweegers in Echt; een fabriek 
van landbouwmachines, waar hij uiteindelijk bedrijfsleider werd. Met de daar opgedane 
ervaring startte hij begin vijftiger jaren een eigen instrumentmakerij aan de Brusselsestraat 
in Maastricht. Mede door zijn vakkennis en het na-oorlogse inhaaleffect liep zijn zaak al 
gauw als een trein. Toen hij in 1955 trouwde met Bernie  Brans hield hij de instrumentma-
kerij voor gezien. Het paar begon een schoenenzaak aan de Kerkstraat nr. 3 in Vaals. En-
kele jaren later werd hun dochter Marga geboren. 
 
Toen na het einde van de oorlog het Amerikaanse leger repatriëerde nam Victor als vrijwil-
liger dienst in het Nederlandse leger. Daar volgde hij een opleiding tot kok en bleef er als 
zodanig werkzaam. Hij leerde Jacomine Collart kennen, een meisje uit Geldrop, met wie 
hij in 1950 trouwde. Zij betrokken de bovenverdieping van het huis van oom Ger Nijsten 
en tante Marie in Caberg-Maastricht. Nadat hij de militaire dienst had verlaten verhuisde 
het paar naar Eindhoven, waar Victor bij verschillende instellingen als kok werkzaam was. 
Zij kregen drie kinderen: Frans Joseph, Ingrid en Monique. 
 
Zoals reeds eerder vermeld kwam Els na haar MULO-opleiding in de zaak en bleef daar 
ook, toen haar broer Remy die overnam. Eind vijftiger jaren kreeg zij verkering met Klaus 
Betzinger, een Duitse jongen uit Moers, die in de Seffenterstraat in Vaals woonde en in 
Aken  aan de T.H. Bouwkunde studeerde. Zij trouwden in 1960 en vestigden zich voorlo-
pig in Vaals.  
 
Het was voor mijn ouders een uitgemaakte zaak, dat ik na de zesde klas van de Lagere 
School, in september 1944 naar de H.B.S. van het Bernardinuscollege in Heerlen zou 
gaan. De landing van de Gealliëerden in Normandië, de daaropvolgende bevrijding en het 
einde van de oorlog in mei 1945 gooiden echter flink wat roet in het eten.  
Vaals was, wat openbaar vervoer betreft, bijna een jaar lang, vanaf september 1944, to-
taal afgesloten van de buitenwereld. Eerst in de zomer van 1945 werd er met Amerikaan-
se legertrucks een provisorische lijndienst van de L(imburgse) T(ramweg) M(aatschappij) 
ingesteld en wel ’s morgens heen naar Maastricht en Heerlen; ’s avonds terug. En zo toog 
ik begin september 1945 naar Heerlen. Ruim een uur lang zat je dan in weer en wind op 
een van de houten bankjes in de laadbak, wat vooral in de winter geen pretje was. Door-
dat onze school in Vaals eerst door de Duitsers, later door de Amerikanen bezet geweest 
was, had ik bijna een jaar lang geen les gehad. Daardoor moest ik op de H.B.S. eerst een 
voorbereidend jaar volgen, voordat ik in de eerste klas kon beginnen: een verlies van twee 
jaar. 
Na voltooiing van mijn H.B.S.- opleiding in 1952 vielen mijn studieplannen in duigen, door-
dat ik aansluitend voor militaire dienst werd opgeroepen. Samen met de bijbehorende offi-
ciersopleiding werden dat in totaal twee volle jaren, zodat ik 22 was, toen ik uit dienst 
kwam. Studeren was toen geen optie meer: een studiebeurs bestond nog niet en A.O.W. 
voor mijn ouders evenmin. Na een spoedcursus voor onderwijzers stond ik 10 maanden 
later, in september 1956, aan de Lagere School voor jongens in de Lindenstraat te Vaals 
voor de klas. 
 
De stille diplomatie, die mijn moeder met haar wens voor een priesterzoon richting haar 
jongste had uitgeoefend, leek succes af te werpen: in 1949, na de Lagere School, gaf Jo 
de wens te kennen naar het Klein-Seminarie in Rolduc te gaan. Mijn moeder was in de 
wolken en schafte een heel nieuwe garderobe voor hem aan. Zelfs een pijp en een pakje 
pijptabak kreeg de dertienjarige mee, want dat hoorde bij de standaarduitrusting van een 
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priesterstudent. Aanvankelijk liep alles gesmeerd en leek Jo het best naar zijn zin te heb-
ben op Rolduc. Maar ook bij hem bleek de priesterroeping niet zo diep te zitten. Na drie 
jaar gaf hij de pijp aan Maarten en kwam naar huis terug. Aan het Bernardinuscollege in 
Heerlen behaalde hij het diploma Handelsschool. Later rondde hij zijn opleiding af met een 
studie Personeelsmanagement, waarmee hij emplooi vond bij verschillende bedrijven. 
 
Ontspanning en vertier 
Omdat ik het zo bewust heb meegemaakt, wil ik hier wat dieper ingaan op de ontspan-
ningsmogelijkheden die je als aankomende tiener had, zo vlak na de oorlog. In onze hui-
dige tijd kun je je zoiets nauwelijks voorstellen. De Duitse grens vormde tijdens en ook nog 
jaren na de oorlog een welhaast onneembare hindernis om (het platgebombardeerde!) 
Aken te bezoeken; een grote frustratie voor de meeste Vaalsenaren. Mobiliteit was (nog) 
een onbekend begrip, dus moest je je vertier binnen de dorpsgemeenschap zoeken. In 
mijn geval was dat vooreerst het lidmaatschap van de Jonge Wacht; een jeugdorganisatie, 
die echter al spoedig na het begin van de oorlog door de bezetter verboden werd. Na de 
bevrijding kwam die organisatie terug als Jong Nederland, die vervolgens in Vaals fuseer-
de met de Katholieke Verkenners. Daarnaast kwam al gauw de koor- en operettevereni-
ging “Het Zingende Zuiden” erbij, waarvan inmiddels  twee broers en twee zussen lid wa-
ren. Actief tafeltennissen in competitieverband bij de sportvereniging V.T.V. was een vol-
gende stap. Daarna werd ik lid van de Jongstudentenvereniging “St. Michael”, waarvan ik 
zelfs nog een tijdje voorzitter ben geweest. Last but not least volgde de Vaalser Scherm-
club “Riposte”, waar ik me tot een niet onverdienstelijk sabelschermer ontwikkelde. 
In die tijd vlak na de oorlog stond de radio nog in z’n kinderschoenen en was televisie een 
toekomstdroom. In Vaals duurde het nog tot midden vijftiger jaren, eer er weer een film-
theater  was: de Tobi-bioscoop in de Bosstraat. Voor muziek was men vooralsnog aange-
wezen op het zelf beoefenen ervan. Doordat dit tijdens de oorlog in verenigingsverband 
verboden  was ontstond er in de eerste jaren erna een inhaaleffect, waardoor een gezel-
schap als “Het Zingende Zuiden” bijvoorbeeld in zijn bloeiperiode een actief ledenbestand 
had van zeker 120 personen! Naarmate bioscoop, radio en long play-grammofoonplaten 
gemeengoed werden verflauwde de belangstelling voor operette- en muziekuitvoeringen. 
De opkomst van de televisie midden vijftiger jaren was funest voor deze vorm van actief 
entertainment. 
Overigens: zakgeld bestond er nog niet in die tijd. Voor uitstapjes van school, sport- of 
ontspanningsvereniging was je aangewezen op een ouderlijke donatie. En om mij te leren 
met geld om te gaan had mijn vader een even simpele als geniale oplossing. Als ik bij-
voorbeeld voor een daguitstapje met de studentenvereniging bij hem aanwam voor een 
geldelijke bijdrage, dan was zijn standaardvraag: “Welk bedrag krijgen die andere jongens 
mee?”. Als ik dan zei: “De meesten vijf gulden; sommigen een tientje”, dan antwoordde hij: 
“Hier heb je 25 gulden; die kun je zo nodig helemaal opmaken. Maar je vertelt me morgen 
wel even, waaraan je het hebt uitgegeven.” Het resultaat was, dat ik geld uitgaf aan eten, 
drinken, een ijsje en dergelijke en nog met 15 of 20 gulden op zak thuis kwam, terwijl 
sommige anderen hun geld eerst uitgaven aan nutteloze snuisterijen en vervolgens bij an-
deren  nog geld moesten lenen om eten of drinken te kopen. Dit lesje in toegepaste eco-
nomie heeft me in mijn latere leven voor menige nutteloze of riskante aankoop behoed. 
 
Een nieuwe generatie aan het roer 
Na 1945 viel het gezin Leenders dus langzaamaan uiteen als gevolg van huwelijk, studie 
of werkkring elders. Ook de rol van de pater familias als leider van het familiebedrijf ging 
over naar Remy, de oudste zoon, die de onderneming had overgenomen en verder uit-
bouwde. Hij werd daarin bijgestaan door zijn vrouw en zijn drie zusters, die incidenteel dan 
wel structureel meewerkten in de zaak. En de overgebleven inwonende broers werden 
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geacht hun steentje bij te dragen, waar dit nodig of wenselijk was. Wij vonden dat de nor-
maalste zaak van de wereld, want voor kost en inwoning waren wij nog steeds afhankelijk 
van die ene bron van inkomsten: de zaak. 
 
Zo bestond mijn corvee op de zaterdagnamiddag, als ik terug was van school in Heerlen, 
uit het uitmesten van het schapen- en kippenhok van mijn vader. Daartoe had hij zelf de 
kracht niet meer, en het moest toch gebeuren. Pas daarna begon voor mij het weekend 
(met huiswerk voor school en dergelijke!). De (vrije) woensdagnamiddag werd als regel 
besteed in de worstkeuken, waar de verschillende worstsoorten werden gevuld. Na geda-
ne arbeid, zo tegen 5 uur, moesten nog alle machines en werkruimtes worden gepoetst, 
want dan zat het werk in de slachterij er voor die week weer op. Het schoolwerk voor de 
volgende dag kon immers wachten tot na het avondeten … 
Dit alles vond je in die tijd doodnormaal; ten slotte leefden we met zijn allen thuis nog 
steeds van die ene zaak, ook al was mijn oudste broer daar nu de baas. En als er net een 
spoedbestelling van een hotel of restaurant binnenkwam, terwijl je in de buurt was, dan 
werd je geacht op je fiets te springen om die vleeswaar acuut te bezorgen; of het nu in de 
kom Vaals was of daarbuiten. Vooral in de zomermaanden, als er veel vakantiegangers in 
de hotels waren, kon het gebeuren, dat je zo’n twee of drie keer op een dag met je fiets 
tegen de Viergrenzenweg op moest, omdat de kok van hotel Bellevue of Groenenberg, 
boven aan de berg, dringend om enkele biefstukken verlegen zat. 
 

Ook staat me nog helder voor de 
geest, dat er in Vaals en wijde omtrek 
een hevige griepepidemie was uitge-
broken. Ik zal toen zo’n jaar of 18 ge-
weest zijn en had nergens last van, 
evenmin als mijn drie zussen. Maar 
broer Remy lag met hoge koorts in 
bed en tot overmaat van ramp ook 
nog twee van de drie gezellen. Alleen 
onze trouwe steun en toeverlaat Ja-
cob Langohr was nog op de been, 
maar die kon niet in zijn eentje de 
varkens, die op maandagmorgen 
aangeleverd werden, slachten en 
verwerken. Dus werden op zondag-
avond Els uit Vaals, Trees uit Heerlen 
en Miets uit Vaalserquartier opge-
trommeld om maandagmorgen pre-
sent te zijn. Zelf bleef ik die dag maar 
thuis uit school, wat met die griepgolf 
niet eens opviel. Onder leiding van 

                                                                                   Jacob Langohr verrichtten wij de no-                                                                                                                                                         
     Vier amateurs en een echte slager (1950)         dige  hand- en spandiensten en het                                                                 
                                                                                   ging ons nog goed af ook! 
In ruste 
Nadat mijn ouders zich uit de zaak hadden teruggetrokken, had mijn moeder eindelijk wat 
meer tijd voor zichzelf. Maar ook toen bleef haar zorg voor anderen haar leven beheersen. 
Als bestuurslid van de St. Elisabethvereniging zette zij zich in voor de minderbedeelden in 
de parochie. Daarvoor en voor haar talrijke kleinkinderen zat zij voortaan vaak uren achter 
haar naaimachine voor het maken van kinderkleertjes, verstelwerk en dergelijke. Op zon- 
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en feestdagen had ze soms een hele kluit kinderen en kleinkinderen te gast, waarvoor ze 
dan heerlijk gekookt had, want dat kon ze als geen ander. En met Kerstmis was er telken-
jare familiereünie en kwam letterlijk de hele familie op bezoek en was het huis te klein. 
Mijn ouders genoten er van! 
 
Mijn vader, die zich inmiddels volledig teruggetrokken had uit de zaak, hield zich voortaan 
bezig met zijn grote moestuin, zijn kippen en de verzorging van zo’n zes tot acht schapen, 
die in de huiswei onder in de Seffenterstraat gehouden werden. Daartoe was er achter de 
nieuw gebouwde garage, waar broer Remy zijn auto had staan, ook een stal aangebouwd, 
alsmede een kippenhok met buitenren, waar een honderdtal kippen rondliepen.  
 
Met het klimmen der jaren ging het met zijn gezondheid bergafwaarts. Aanvankelijk ging 
hij nog met Remy op handel, want dat bleef toch zijn lust en zijn leven. Later, toen Remy 
steeds minder tijd daarvoor had, ging hij er nog alleen op af, waarbij ik hem dan reed, 
want dat kon hij toen al niet meer. Maar met boeren onderhandelen over prijs en kwaliteit 
van het slachtvee kon hij nog steeds als de beste. Toen ik dat voor de eerste keer mee-
maakte, viel mijn mond open van verbazing bij het aanschouwen van dat ritueel. Op ruzie-
achtige toon kraakte mijn vader niet alleen de miserabele kwaliteit van het te kopen vee af, 
maar schold intussen ook nog de boer uit voor afzetter, om zo’n prijs voor zulke scharmin-
kels te durven vragen. De boer liet zich ook niet onbetuigd en schreeuwde, dat mijn vader 
te krenterig was om een arme boer een fatsoenlijke prijs te betalen. Dat ging zo een tijdje 
door en ik was het liefst door de grond gezakt van schaamte. Maar even plots als het be-
gonnen was hield het gekrijs en het voortdurende handjeklap op: de koop was gesloten!  
Mijn vader tastte in zijn vestjeszak naar een “godsalder”, die hij de boer overhandigde. 
Vervolgens sloeg hij zijn arm om diens schouder. De boer deed hetzelfde en gezellig keu-
velend (over koetjes en kalfjes natuurlijk!) troonde hij mijn vader mee naar de huiskamer, 
waar ze samen een borrel dronken, en nog een, en nog een…… 
Als ze mij al opmerkten kreeg ik een glaasje limonade, want ik moest nog rijden! 
 
Begin 1960  werd 
het allengs duide-
lijk, dat voor mijn 
vader het einde 
nabij was. Lopen 
was voor hem niet 
meer mogelijk; dus 
zat hij de hele dag 
in zijn leunstoel. 
Kippen, schapen 
en de moestuin 
werden van de 
hand gedaan, want 
daarvoor kon hij 
niet langer zorgen. 
Het enige, wat 
hem nog interes-
seerde, was luis- 
teren naar de radio                              Echtpaar Leenders-Krout (1955) 
 en naar het voorlezen van de krant. Al spoedig werd hij bedlegerig. 
  
Op zijn 75ste verjaardag, 3 november 1960, overleed hij zacht en kalm in zijn slaap. 
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5. EPILOOG  
  
 Trautchen was na de dood van haar Frans, die ze maandenlang dag en nacht verzorgd 
had, totaal op. Toen dat niet beter werd schreef de dokter haar “verandering van omge-
ving” voor. De gelegenheid daartoe deed zich eerder voor dan verwacht. Ger had eind 
1959 Hanneke  Amkreutz uit Kerkrade leren kennen. Zij trouwden in april 1961 en vertrok-
ken aansluitend per boot naar Curaçao. 
  Trautchen greep die kans aan. De 67-jarige, die nog nooit een verre reis had gemaakt, 
toog met Ger en diens jonge vrouw in april 1961 per boot naar Curaçao, om daar haar 
zoon Jan en zijn gezin te bezoeken. Na drie maanden keerde ze in haar eentje, helemaal 
opgeknapt, weer per boot naar huis terug. Vijf jaar later, op haar 72ste, herhaalde zij deze 
reis, maar nu per vliegtuig, terwijl ze nog nooit gevlogen had. 
  Ger bleef ruim 17 jaar werkzaam op Curaçao: eerst als onderwijzer, later als leraar Duits 
en Engels. Daar ook werden hun twee dochters geboren: Marty en Yvonne. In 1978 kwam 
het gezin naar Nederland, waar Ger adjunct-rector werd aan het Dag- en Avondcollege 
Maastricht. Tien jaar later, op 56-jarige leeftijd, stopte hij met werken en realiseerde een 
jeugddroom: hij behaalde zijn internationaal brevet sportvliegen. In 1992 keerde hij naar 
Vaals terug. 
  Jo trouwde in 1962 met Rieta Hofman uit Vaals. Na zijn huwelijk werkte hij o.a. als per-
soneelschef bij de MUVA – naaldenfabriek in Vaals en als bedrijfsleider bij verschillende 
HEMA – vestigingen, alvorens hij personeelschef en directeur inkoop bij de AGA – radiato-
renfabriek in Nuth werd. Zij kregen twee kinderen: Maurice en Pascalle. Begin 90er jaren  
keerde hij terug naar Vaals, waar hij een wijnhandel begon. 
  Nadat Els in 1960 met Klaus Betzinger was getrouwd bleven zij aanvankelijk in Vaals 
wonen. Toen Klaus het bedrijf van zijn oom kon overnemen, vertrokken zij naar Neuhäusel 
bij Koblenz (D), waar zij nu nog wonen. Zij kregen drie kinderen: Hans, Gert en Anne. 
  Victor woonde en werkte als kok in Eindhoven, toen zijn vrouw Jacomine in 1987 stierf. 
Hijzelf overleed op 86-jarige leeftijd in Veldhoven, op 21 augustus 2012. 
  Toen dochter Marga de schoenenzaak in de Kerkstraat in Vaals had overgenomen, ver-
huisde Emil met Bernie naar de Gemmenicherweg. Daar overleed Bernie in 1993. 
  Alois, werkzaam op het kantoor van de L(imburgse) T(ramweg) M(aatschappij) te Heer-
len, woonde inmiddels aan de Kolmondstraat in Vaals, toen Laety eind 1978 stierf.        
Alois overleed op 2 januari 1985 te Heerlen, 62 jaar oud.  
  Jan was bij de politie op Curaçao werkzaam als rechercheur en later als controleur bij 
verschillende casino’s op het eiland. In 1972 kwam hij met zijn gezin naar Nederland terug 
en vestigde zich in Ulestraten. Tot aan zijn pensioen heeft hij als controleur in het Casino 
te Valkenburg gewerkt. Hij stierf, 90 jaar oud, op 28 mei 2011 te Maastricht. 

  Trees, woonachtig in Heerlen, kwam 
nog jaren regelmatig naar Vaals, om 
te helpen in de zaak. In de 70er jaren 
raakte zij door een virusinfectie ver-
lamd en kwam daardoor in een rol-
stoel terecht. Toen Cees enkele jaren 
later met zijn rijschool ophield, koch-
ten zij een huisje in Zuid-Spanje, waar 
zij enkele malen per jaar voor langere 
tijd gingen wonen. 
Cees stierf in 1999 te Heerlen; Trees 
volgde, 86 jaar oud, op 21 december 
2005. 

             Gemoderniseerde winkel (1964) 
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  Ook Miets bleef vanuit Vaalserquartier, waar zij met George woonde, nog lange tijd actief 
in de zaak, tot die in 1980 ophield te bestaan. Daarna is zij nog een aantal jaren bezig ge-
weest als medewerkster van de schatkamer in de Dom van Aken.  
George overleed in 2006 te Aken; Miets stierf op 27 februari 2010 in Bergisch Gladbach, 
op 93-jarige leeftijd.  
  Na overname en modernisering van de zaak bracht Remy deze opnieuw tot grote bloei. 
Mede door zijn vakmanschap – hij was inmiddels examinator aan de Slagersvakschool in 
Utrecht – behoorde hij tot het handjevol slagers in Nederland, die nog de boer op gingen 
om hun slachtvee zelf uit te kiezen, in te kopen en te slachten in hun eigen bedrijf. Hij 
leefde voor zijn vak, net als zijn vader. 
De rol van pater familias, die hij na diens dood op zich nam, vervulde hij met opmerkelijke 
tact en een groot verantwoordelijkheidsbesef. De zorg voor zijn moeder, die hij tot aan 
haar levenseinde in zijn huis liet wonen, was ontroerend. Zo lang hij leefde was hij de bin-
dende factor in de familie.  
Remy overleed op 8 februari 1980 te Heerlen; Wies op16 juni 2003 in Vaals. 
 
  Toen Remy op 64-jarige leeftijd stierf hield 
de zaak op te bestaan en kwam er na 65 jaar 
een einde aan de “Eerste Electrische Rund- 
Kalfs- en Varkensslagerij van Vaals”. 
De sluiting van de zaak markeerde tevens de 
zoveelste stage in het afbrokkelingsproces 
van de sociaal-economische infrastructuur, 
waarbij de ambachtelijkheid en het vakman-
schap van de kleine ondernemers, zoals sla-
gers, bakkers, kleermakers, kruideniers, 
schoenmakers en wat dies meer zij, moest 
plaatsmaken voor de grootschaligheid van 
supermarkten, warenhuizen en dergelijke.  
Een sprekend voorbeeld: momenteel zijn er 
in de kom Vaals nog twee slagerijen over, 
die binnen enkele jaren ook hun deuren zul-
len sluiten. Ruim honderd jaar geleden, in 
1903, waren dat er nog zestien, op een be-
volkingsaantal van minder dan de helft van 
het tegenwoordige. Deze ontwikkeling is on-
omkeerbaar, want inherent aan de eisen van 
deze tijd. 
 
  Al die tijd bleef Trautchen sterk betrokken 
bij het wel en wee van haar kinderen en 
kleinkinderen; zij het, bescheiden als zij was, 
op de achtergrond. Ze werd door hen op 
handen gedragen. De innerlijke rust,die ze 
uitstraalde, mede door haar rotsvast geloof, 
werkte aanstekelijk op iedereen om haar 
heen. En haar grote gevoel voor humor was 
bijna spreekwoordelijk binnen de familie. 
  Trautchen overlijdt, 87 jaar oud, op 10 sep-
tember 1981.                                                          Trautchen Leenders-Krout (1973) 
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